
  إهــــداء
  :أهدي هذا العمل
  أمي، وأيب: إىل رمز التضحية، والعطاء

  أخواي حممد، وعماد: إىل عنوان النبل، والوفاء
  زوجة أخي سهام، وأخوايت: إىل نبع احلب، واحلنان

  .، مجيلة، ونعيمةزكية، وردة، فاطمة
، أنفال، شاكر، وابن آالء، يقني: أبناء أخوايت سيما الرباعم: إىل مداد العنفوان، واألمل الباسق

  .ضياء الدين: أخي
سليمة، وهيبة، نصرية، فلة، سعيدة، : إىل من كن يل على الدوام معىن للصداقة، واألخوة يف اهللا

  ...نعيمة، عمرية، حبيبة، مسية، لبىن، فوزية، وعواطف
                                                                     نادية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  مقدمة
  
  

  



  
  
µ 

  
  :أمهية البحث -1

احلمد هللا رب العاملني، وأفضل الصالة وأمت التسليم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه 
  :أمجعني وبعـد

فإن العامل اإلسالمي حييا واقعا مرا، ويعايش أوضاعا صعبة تتقاسم أطرافها أزمة حضارية عميقة 
ى كافة ميادين احلياة السياسية، واالقتصادية، عل معقدة التكوين، وشديدة التأثري اجلذور،

إخل، وهو األمر الذي استرعى اهتمام الكثري من الدعاة، واملفكرين، والباحثني، …واالجتماعية
وأرق العديد من املهتمني بقضايا األمة اإلسالمية، فدفعهم إىل السعي احلثيث من أجل سرب أغوار 

  .يت أعاقت تطورها، وشلت قدراا، وإمكانااهذه األزمة، وختليص أمتهم من قيودها ال
 من خرية املدافعني عنه، -حبق-ومن أبرز املفكرين الذين جاد م العامل اإلسالمي، وكانوا 

 فإنه -رمحه اهللا-الشيخ حممد الغزايل : واملستميتني يف سبيل ختليصه من األزمة احلضارية اليت تعتريه
ة إخراجها من براثن التخلف بعزم، وجرأة، وإخالص قلما تبىن أزمة أمته حبزم، وتوىل مسؤولي

اجتمعت يف غريه، ومضى يبصر املسلمني بواقعهم املر، ومييط اللثام عن األسباب احلقيقية اليت 
  .كانت وراء حبك هذا التخلف الكبري الذي حييون يف ظله، ويعانون من ويالته

كأزمة قائمة يف العامل - احلضاري  أن تناول قضية التخلف؛وعلى هذا األساس ميكن القول
:  ألنه؛ من خالل فكر الشيخ حممد الغزايل موضوع بالغ األمهية، وشديد الضرورة-اإلسالمي بأسره

. اإلسالمي يتناول واقعا معاشا، ويتطرق إىل أزمة ال تزال قائمة، بل ومستفحلة يف ربوع العامل -أ
ا، وجهودا مكثفة إلعادة اجملد احلضاري الذي األمر الذي يستدعي من كافة املسلمني تفكريا جاد

  . نعم به سلفهم لقرون طويلة
كما أنه سيربز األسباب املختلفة اليت تسببت يف احنطاط األمة اإلسالمية، وأدت إىل وهنها،  -ب

وضعفها من خالل فكر الشيخ الغزايل؛ أحد أهم الرجال األفذاذ الذين أرقهم حال أمتهم، ودفعهم 
، ولدينهم إىل بذل كل ما لديهم نظري متكني هذه األمة من تبوأ الصدارة، وقيادة والؤهم لرم

  .البشرية مرة أخرى



 نظرا ، كان على وعي كبري بالواقع الذي حتياه الدول اإلسالمية-رمحه اهللا-أن الشيخ الغزايل  -ج
ان صاحب خربة ملختلف الزيارات، واجلوالت اليت قام ا يف ربوع العامل اإلسالمي، كما أنه ك

. واسعة بالكثري من التجارب، واحملاوالت اإلصالحية، والنهضوية اليت ظهرت يف عدة دول إسالمية
 كانت ، فإن نظرته إىل أزمة العامل اإلسالمي، وحماولة إصالح األوضاع القائمة به؛ على ذلكوبناًء

  . أخرىتتحرى األخطاء السابقة، وتسعى إىل جتنيب أمته مغبة الوقوع فيها مرة
   : أسباب اختيار البحث-2

 متولدا من اختياري الشخصي، ولكنه كان اقتراحا -يف البداية-مل يكن هذا البحث 
، والذي ترك يل جماال للتفكري فيه، وحتديد موقف منه؛ إما "حممد زرمان"عرضه علي الدكتور
 بدأت أوىل بوادر  أنه بعد طول تفكري، ومدارسة هلذا االقتراح؛والذي حدث. بقبوله، أو رفضه

إعجايب به، مث تطورت شيئا فشيئا حىت أصبحت قناعة مبدى أمهية هذا البحث، وضرورة طرق مثل 
هذا املوضوع، سيما يف هذه الفترات اليت يزداد فيها ختلف املسلمني، وابتعادهم أكثر فأكثر عن 

  .قافلة احلضارة اإلنسانية
ا البحث؛ أنين أصبحت أرى نفسي صاحبة فكرته، ولعل أشد ما أثار، ولفت انتباهي بعد ولوج هذ

 أن األستاذ ترك يل جماال واسعا للتعلق ؛وهذا إمنا يرجع إىل أمرين أحدمها. ومنشأ اختياره
 هو طبيعة املوضوع اليت تفرض على كل مسلم اهتماما ؛ مث التمسك به، واآلخر،باملوضوع

  . ملا يشهده من أوقات عصيبةبأوضاع العامل اإلسالمي، وتثري فيه مشاعر األسى نظرا
أزمة التخلف احلضاري - أن أسباب اختيار هذا البحث ؛وانطالقا مما سبق، ميكنين القول

 بالنسبة إيل هي أسباب اقتناعي، ومتسكي -يف العامل اإلسالمي، دراسة يف فكر الشيخ حممد الغزايل
  : ومن أمهها أذكر ما يأيت. به، مث إصراري على خوضه

 االنتماء اجلغرايف، والعقدي إىل العامل اإلسالمي تبعث على االهتمام بكل ما يصيبه أن رابطة -أ
  . من مشكالت، وتفرض االنشغال، واالنتباه لكل ما حيدق به من األخطار، والنوائب

أن إمهال املسلمني لإلحاطة بواقعهم، وعدم وعيهم حباضرهم حجب عنهم مواطن خللهم،  -ب
وهذا ما . جزون عن تغيري أوضاعهم الصعبة، وتصحيح أحواهلم املعتلةومكامن زللهم، وجعلهم يع

 ضرورة الوقوف على كل حيثيات الواقع اإلسالمي إلدراك خطورة الوضع -وبإحلاح-يؤكد 
  . يف ظله كل البلدان اإلسالميةياالذي حت



رة  نظرا ملا أسداه من جهود جبا، كان شخصية فذة-رمحه اهللا-أن الشيخ حممد الغزايل  -ج
كما أنه ما ادخر جهدا يف الذود عن محى العامل . خدمة لإلسالم، وإعالء ملكانة أمته، وأبنائه

اإلسالمي، واستنهاض أبنائه لتحقيق النهضة احلضارية اإلسالمية من جديد، ويكفي أنه مل يتوان 
لى قط عن دعوة املسلمني إىل التحرر من قيود التخلف الرهيب الذي طال أمده، وخري دليل ع

 ال ختلو من حديث عن ذلك، ناهيك عن خمتلف -واليت تفوق اخلمسني كتابا- أن كل كتبه ؛ذلك
املقاالت، واحملاضرات، والندوات اليت ما انفكت تدعو املسلمني إىل العودة من جديد حنو البناء 

 وشخصية كالغزايل تستحق إذن كل االهتمام، وتستوجب العناية مبا قدمته. احلضاري اإلسالمي
من جمهودات خلدمة األمة اإلسالمية، واالستفادة من خرباا، وجتارا يف عالج األوضاع الصعبة 

  .الراهنة
  : أهداف البحث-3

ها من خالل هذا البحث تتجلى ـإن أبرز األهداف اليت سأسعى إىل حتقيقها، وبلوغ
  :يـا يأتـفيم
 عمق وخطورة األزمة اليت يتخبط االطالع على خمتلف حيثيات الواقع اإلسالمي، وإدراك مدى -أ

  . فيها بكل أشكاهلا وصورها، ويف مجيع جماالا وميادينها
حماولة ضبط، وحتديد مجلة األسباب، والعوامل اليت كانت وراء ختلف العامل اإلسالمي من  -ب

  . وجهة نظر الشيخ الغزايل
اليت يعاين املسلمون من حماولة تقييم جهد الشيخ الغزايل يف عالج أزمة التخلف احلضاري  -ج

 وواضح إزاء جهده هذا؛ إما باستبعاده، وإما بتبنيه ،وهذا ألجل حتديد موقف ثابت. ويالا
  . كمشروع حضاري يعني العامل اإلسالمي على العودة إىل مسار احلضارة املزدهرة

   : البحث)حدود(إطار  -4
  .ر موضوعي واآلخ، أحدمها زمين؛إن حدود هذا البحث تنحصر يف جمالني

فإنه يتعلق بدراسة، وتتبع خمتلف األفكار، واآلراء اليت حتدث فيها الغزايل عن : فأما اجملال الزمين
  . وتأليفه،أزمة ختلف العامل اإلسالمي، وهذا طيلة مشواره الفكري، وعلى امتداد فترات كتابته

عامل اإلسالمي، وخمتلف جتلياا فإنه يتعلق بدراسة وجهة نظر الغزايل ألزمة ال: وأما اجملال املوضوعي
وملا كان هذا الرصيد الفكري واسعا، وضخما إذ أنه ينقسم إىل . ضمن رصيده الفكري الضخم

  : ثالثة أقسام هي



  .وهي تفوق اخلمسني كتابا: كتب مطبوعة، ومنشورة -أ
  .الت، وحماضرات منشورة يف اجلرائد، واجملالت، والدورياتاخطب، ومق -ب
  . على أشرطة كاسيت، أو أشرطة فيديودروس مسجلة -ج

على األقل يف الوقت الراهن، -ونظرا لعدم قدريت على اإلحاطة الشاملة ذا الرصيد الفكري كله 
 فإنين سأحصر دراسيت يف آثار الغزايل اليت طبعت، ونشرت يف كتب ؛-وتبعا لإلمكانات احلالية

  .فقط
   :إشكالية البحث -5

  :ا البحث تتبلور يف التساؤل الرئيسي اآليت أن إشكالية هذ؛ميكن القول
هل ساهم الغزايل يف صياغة مشروع حضاري من شأنه ختليص العامل اإلسالمي من أزمته احلالية؟ 

  :وحتت هذا التساؤل تندرج مجلة تساؤالت أخرى هي
  ما هي مسات الواقع الذي يعايشه العامل اإلسالمي يف نظر الشيخ الغزايل؟  -أ
  لشيخ الغزايل أسباب ختلف العامل اإلسالمي، وايار احلضارة اإلسالمية؟كيف حيدد ا -ب
  ما هي احللول املثلى اليت يعتربها الغزايل كفيلة بتخليص املسلمني من ختلفهم احلضاري؟   -ج
  ما عالقة اإلسالم بتخلف العامل اإلسالمي؟ وما موقعه من النهضة احلضارية اإلسالمية املرتقبة؟ -د
،  تناول الشيخ الغزايل ألزمة ختلف املسلمني جمسدا يف مشروع إصالحي مضبوطهل كان -ه

   وال حتدده ضوابط؟،ومؤطر؛ أم أنه كان جمرد جمهود دعوي توعوي ال تضبطه شروط
  :الدراسات السابقة -6

  سيما يف، باهتمامات، ودراسات كثرية-رمحه اهللا-ي فكر الشيخ حممد الغزايل ظلقد ح
 تعرضت لدراسة جانب معني من جوانب -مطلع القرن احلادي والعشرين للميالد-الفترة األخرية 

ويف حديثي عن الدراسات السابقة لبحثي هذا؛ فإنين سأقتصر على . فكره، أو تناولت فكره عموما
 اليت قدمت يف -وهي مبجملها رسائل أو مذكرات ماجستري مناقشة-ذكر الدراسات األكادميية 

لى وجه التحديد، وهذا ليس بدعوى تفرد اجلزائر ذه الدراسات، ولكن اجلامعات اجلزائرية ع
لعدم متكين من اإلطالع على باقي الدراسات املناقشة يف جامعات البلدان األخرى، وهذه 

  : الدراسات تتمثل فيما يأيت
وهي رسالة من إعداد إبراهيم نويري، نوقشت جبامعة  :-مفكرا وداعية-الشيخ حممد الغزايل  -أ

 -م1998: األمري عبد القادر بقسنطينة، قسم الدعوة واإلعالم اإلسالمي للسنة اجلامعية



م، وتعترب أول دراسة حول الشيخ الغزايل تناقش باجلزائر، وقد تناولت أهم خصائص، 1999
 وأوسع احملاور اليت أوالها الشيخ ،وقسمات الفكر والدعوة عند الغزايل، كما أا أبرزت أكرب

  .هتمامه يف مشروعه الفكريعنايته وا
وتلتقي هذه الدراسة مع الدراسة اليت أنا بصددها فيما تطرق إليه الباحث يف املبحث األول 

 عن فقه الغزايل للسنن اإلهلية، ومشكلة تأخر املسلمني، وعرضه جلملة همن الفصل الثاين من حديث
 رؤية الغزايل لعالج -الباحث– هاولمث تن. من األسباب اليت يعتربها الغزايل كعلة لتخلف املسلمني

 إال أن هذا التطرق اتسم باإلجياز، واالختصار نظرا ،هذا التخلف من خالل عرضه لعدة حلول
 وهلذا فإن الدراسة اليت سأقوم ا ستحاول تفصيل احلديث .للمحاور العديدة اليت تضمنها البحث

يز على كل جوانبها، وأبعادها،  من خالل الترك،عن األزمة احلضارية يف العامل اإلسالمي
  . وانعكاساا يف اجملتمع اإلسالمي

وهي مذكرة من إعداد عمر بن دمحان، نوقشت يف : الشيخ حممد الغزايل ومنهجه الفقهي -ب
جامعة احلاج خلضر بباتنة، كلية العلوم االجتماعية واإلسالمية، قسم الشريعة، فرع الفقه وأصوله 

وقد حاول الباحث من خالل دراسته هذه تقدمي صورة . م2001 -م 2000للسنة اجلامعية 
ومن هنا يبدو االختالف واضحا يف منط التحليل، . دقيقة عن املنهج الفقهي للشيخ حممد الغزايل

والبحث بني هذه الدراسة، والدراسة اليت سأقدمها، إال أن هذا االختالف ال مينع وجود نوع من 
 حديث الباحث ضمن الفصل الرابع من الباب األول عن نشأة االتفاق بينهما، وهو ما يتجلى يف

 باإلضافة إىل وصفه للمشروع الفكري . واالجتماعية، واألدبية، والفكرية،الغزايل، وبيئته السياسية
 ،الذي كرس الغزايل حياته له؛ من حيث منطلقاته الفكرية، وعناصر اإلصالح كما يراها الشيخ

ه ـله يف البحث الذي سأقدمـوهو ما سأسعى إىل تفصي. ماا، وعولكن هذا احلديث يبقى موجزا
  .بإذن اهللا تعاىل

وهي مذكرة من إعداد خالد حباسي، نوقشت : الفكر السياسي عند الشيخ حممد الغزايل -ج
 فرع أصول الدين للسنة اجلامعية ،جبامعة اجلزائر، كلية العلوم اإلسالمية، قسم العقائد واألديان

 وقد تناول الباحث يف دراسته األفكار، واآلراء السياسية للغزايل بغية تقدمي .م2003 -م 2002
نقد غريها من األفكار وفق تدراسة متكاملة تربز كل األفكار السياسية الناضجة يف فكره، و

  . منهجية الفكر السياسي
احث ضمن وتتمثل نقطة االلتقاء بني هذه الدراسة، والدراسة اليت سأقوم ا فيما تناوله الب

املبحث الثالث من الفصل الثاين؛ من حديثه عن االستبداد السياسي، وآثاره يف اجملتمعات، وكيفية 



 إال أن ،-يف دراسيت-وهو ميثل إحدى األسباب اليت أدت إىل ختلف العامل اإلسالمي . الوقاية منه
 أخرى، بعضها هو تطرقي لالستبداد كعامل جزئي تتعاضد معه عوامل؛ -بإذن اهللا-ما سأضيفه 
إىل غري ذلك من العوامل اليت سأحاول التركيز عليها …  وبعضها اآلخر اقتصادي،اجتماعي
  . مجيعا
وهي مذكرة من إعداد السعيد تازولت، نوقشت : الفكر السياسي عند الشيخ حممد الغزايل -د

فرع الفقه وأصوله جبامعة احلاج خلضر بباتنة، كلية العلوم االجتماعية واإلسالمية، قسم الشريعة، 
- أي أا تشترك مع سابقتها يف العنوان، والسنة اجلامعية ؛م2003 -م 2002للسنة اجلامعية 

 ولكن وجه االختالف بينهما يتمثل يف الطريقة اليت مت -وإن سبقتها األوىل يف املناقشة مبدة وجيزة
  .ا تناول، وعرض موضوع البحث من التقسيم إىل التحليل إىل العرض

 دف معرفة املعامل ،قد تناول صاحب هذه الدراسة زاوية الفكر السياسي عند الغزايلل
، -منشئه وخصائصه وعالجه-له، وقد سبقتين هذه الدراسة بالتطرق إىل االستبداد  الكربى

.  وسامهت يف ختلفه،واالستعمار باعتبارمها معا ميثالن أهم التحديات اليت واجهت العامل اإلسالمي
، ستكون منصبة على تناول كل فروعتعاىل جمال اإلضافة اليت سأقدمها يف دراسيت حبول اهللا إال أن 

أما االستبداد، واالستعمار فسيتم التعرض هلما . وأجزاء األزمة احلضارية القائمة يف العامل اإلسالمي
  . كبعض عوامل، وأسباب التخلف نظرا لوجود عوامل أخرى

لدراسات قد سبقتين يف دراسة فكر الشيخ حممد الغزايل،  بأن هذه ا؛هكذا ميكنين القول
وكانت كل منها تتطرق إىل جانب معني منه، وقد تضمنت دراسام بعض اإلشارات اليت 

 ومل أصادف أية ،-على حد علمي-إال أنين مل أعثر . يتضمنها البحث الذي أنا بصدد إجرائه
أزمة التخلف احلضاري يف العامل : ت هذا العنواندراسة قد تناولته ذه الطريقة، وذا النسق، وحت

  .-دراسة يف فكر الشيخ حممد الغزايل-اإلسالمي
  
  
  :مضمون البحث -7

يف حديثي عن مضمون هذا البحث، وتوزيع املادة العلمية على فصوله، ومباحثه وفق 
  : عتمدها بالتفصيلسأ جتدر اإلشارة إىل اخلطة اليت ،الشكل احلايل
قسمه إىل سأقسم البحث إىل أربعة فصول؛ أوهلا متهيدي، وكل فصل سأ إىل أنين يف البداية أشري

املباحث واملطالب – وكل مطلب تندرج ضمنه فروع، وهي مجيعا ،مباحث تنضوي حتتها مطالب



وفيما يلي .  تتسع، وتتقلص تبعا للمادة العلمية اليت تتحكم يف حجم الفصل الواحد-والفروع
  : الفصوله هذه يحوستتفصيل ملا 

خصص أوهلما لتقدمي أقسمه إىل مبحثني، سأفأما عن الفصل األول وهو التمهيدي؛ فإنين 
 واملتمثلة يف األزمة، والتخلف ، ومضبوطة ألهم، وأبرز مصطلحات البحث،تعاريف دقيقة

خصص الثاين للتعريف بالشيخ حممد الغزايل من خالل مطلبني، أمث .  والعامل اإلسالمي،احلضاري
يف حني .  وتعليمه، مرورا بعمله، ورصيده الفكري، مث وفاته،ل األول حياته بدءا من مولدهيتناو

يتناول الثاين أهم الدواعي اليت جعلته يهتم بتخلف العامل اإلسالمي، واليت تتجلى يف تأثره بالبيئة 
كتاب حيمل له من مفارقة عجيبة بني  اليت نشأ وعاش فيها، مث عالقته بالقرآن الكرمي، وما كشفته

 واالزدهار، وأمة تترنح حتت ضربات التخلف احلضاري الرهيب، باإلضافة إىل ،كل أسباب القوة
 وتتبع أخبارهم دافعا كبريا إىل اهتمامه ،ذلك ميثل انشغال الغزايل بتقصي أحوال املسلمني

  .بتخلفهم
 ،إلسالمييتضمن أزمة التخلف احلضاري يف العامل اسويأيت بعد ذلك الفصل األول الذي 

عرض يف مبحثه األول إىل التطور التارخيي للعامل سأت الذيومظاهرها من خالل فكر الغزايل، و
اإلسالمي من خالل تتبع االمتداد اجلغرايف له اتساعا، وانكماشا، مث تتبع حركية اجملتمع اإلسالمي 

زات الواقع الذي حيياه جته إىل استعراض أهم مميسأأما يف مبحثه الثاين فإنين . ازدهارا، واحنطاطا
ليأيت بعد . العامل اإلسالمي؛ سواء يف اجملال السياسي، أو األمين، أو االقتصادي، أو االجتماعي

ضم بني ثناياه حديثا عن أهم مظاهر التخلف احلضاري يف العامل سي الذي ،ذلك املبحث الثالث
  .عي، وتدهور ثقايفاإلسالمي، واليت مييزها فساد سياسي، وختلف اقتصادي، وترد اجتما

عرج على أسباب األزمة احلضارية، وآثارها يف العامل سأ فإنين ؛أما يف الفصل الثاين
فصل حتليل أبرز يف املبحث األول األسباب الداخلية اليت أدت إىل نشأة هذه األزمة، وألاإلسالمي 

ه املطالب تتمثل  ميثل كل واحد منها طرفا من هذه األسباب، وهذ،الغزايل هلا ضمن عشرة مطالب
التصور اجلزئي لإلسالم، والوضع احلايل للثقافة اإلسالمية، واملوقف الذي يتبناه املسلمون من : يف

الدنيا، باإلضافة إىل شيوع اجلربية يف العامل اإلسالمي، مع غياب االحترام لقانون السببية، مث تفشي 
. ي حتياه املرأة املسلمة باالزدراء، والتهميشتقاليد الرياء يف اجملتمعات اإلسالمية، ومتيز الوضع الذ

ناهيك عن ذبول األدب العريب، واختالل السياسة اليت يتم مبقتضاها تداول املال يف اجملتمعات 
  .اإلسالمية، واستشراء الفساد السياسي يف سائر البلدان اإلسالمية



ة التخلف احلضاري يف العامل ويأيت املبحث الثاين ليفصل لنا األسباب اخلارجية اليت أدت إىل نشأ
  . مها االستعمار العسكري، واالستعمار الثقايف؛اإلسالمي، واليت يربزها الغزايل يف طرفني

 واملقترحات اليت وجهها ، بني ثناياه احللوليحوسيويف األخري يأيت الفصل الثالث الذي 
ركز يوزع بني مبحثني؛ أوهلما تتسالغزايل للقضاء على األزمة احلضارية يف العامل اإلسالمي، واليت 

العودة إىل : على ضرورة إعادة، وتصحيح الوعي الديين لدى املسلمني من خالل عدة مطالب هي
اإلسالم احلقيقي، وغربلة التراث الثقايف اإلسالمي، وإعادة بناء الفرد املسلم، مث ضرورة إعادة بناء 

  .الوحدة اإلسالمية من جديد
يح عالقة املسلمني بالدنيا، حيث حث الغزايل كافة املسلمني على تناول تصحسيأما ثانيهما ف

 وعلومها، واستغالل كافة النعم اليت سخرها اهللا هلم لبناء حضارم، ،ضرورة إعادة فقههم للدنيا
مث وجه عنايتهم إىل ضرورة احتكاكهم باحلضارة الغربية؛ ألا صاحبة الريادة، والصدارة يف شىت 

خصص املطلب األول فإنين سأوهلذا .  ولكن حبذر شديد من سلبياا، واملعرفيةاجملاالت العلمية،
 واألخالقي، وحيذر ،للحديث عن هذه السلبيات، وكيف أن الغزايل حيددها يف اجلانب النفسي

حتدث يف املطلب الثاين عن اإلجيابيات اليت يدعو الغزايل سأمث . املسلمني من مغبة االنقياد وراءها
 ويرى أن أهم ، واملعارف، حيصرها يف جانب العلوماليتاالنتفاع، والتعلم منها، وإىل ضرورة 

 ، تربز يف اجملال السياسي،اجملاالت اليت جيدر باملسلمني أن يقتبسوا تقنياا من احلضارة الغربية
  .  واإلداري، والعسكري،والعلمي

خلص إليها بعد سأ اليت ، والتوصيات مجلة النتائجسأضمنهاويف ختام هذا البحث تأيت اخلامتة، اليت 
  .إعداد هذا البحث

  :منهج البحث -8
 فإنين سأعتمد منهجا مركبا من التأريخ، ؛نظرا لطبيعة املوضوع املتحكمة يف مسار البحث

  . واملسح، والتحليل
وهو ما سأستخدمه أثناء تتبع سرية الشيخ حممد الغزايل، وحماولة رصد أهم : املنهج التأرخيي -أ

 وتفاعل معها، كما أنين سأستخدمه يف تتبع مسار ،ات حياته، وأبرز األحداث اليت عايشهاحمط
 ، واالزدهار، وأخرى من الضعف،اجملتمع اإلسالمي، وكيف كان يعرف فترات من القوة

  .واالحنطاط، مع اإلحاطة بأسباب، وعلل الصعود، واهلبوط احلضاري عرب التاريخ



 بغية إدراك ،تخدمه لتتبع، ومسح كل كتب الشيخ الغزايلوهو ما سأس :املنهج املسحي -ب
تطرق فيها ألزمة العامل اإلسالمي، والوقوف على أفكاره، ووجهات نظره فيما يتعلق ياملواقع اليت 

  . أو حلوهلا،بأسباب األزمة
بعد الوقوف على املواقع اليت ضمنها الغزايل حديثه عن األزمة احلضارية،  :املنهج التحليلي -ج
أقوم بعد ذلك بتحليل األفكار، واآلراء اليت قدمها، وعرضها يف هذه املواقع، وسيكون حتليلي هلا س

 وأجزائه، وضبط العناوين، وترتيب املوضوعات ترتيبا ،كميا، وكيفيا دف خدمة عناصر البحث
  .منطقيا

ملناسب، وسأستعني يف كتابة هذا البحث مبجموعة من التقنيات، والطرق إلخراجه يف الشكل ا
  :وأهم هذه التقنيات ما يأيت

 سأحرص على كتابة اآليات القرآنية بشكل صحيح، ومضبوط بالشكل، والتخريج هلا ببيان -أ
  .عاصم عن حفص معتمدة على رواية  ورقمها،موضعها من السورة اليت ضمتها،

صار على ما يف  أما بالنسبة لألحاديث النبوية؛ فإنين سأسعى إىل خترجيها، وسأعمد إىل االقت-ب
 فإنين سأحاول تتبعه يف ؛الصحيحني إن ورد احلديث فيهما، أو يف أحدمها، أما إن مل يرد فيهما

  .باقي كتب احلديث األخرى
 أو ، فيما خيص اإلحالة إىل املصادر، واملراجع؛ فإنين سألتزم يف كل مرة يرد ذكر املصدر-ج

 فإنين سأكتفي بذكر ؛أما حني يتكرر ذكره. هاملرجع ألول مرة بإثبات كل املعلومات املتعلقة ب
  . أو مرجع سابق،مث أذكر أنه مصدر. فف، فاسم املؤلَّلَّاسم املؤ

فهرس اآليات القرآنية، وفهرس األحاديث النبوية، :  وسأذيل هذا البحث جبملة فهارس هي-د
نحنيات اليت  وفهرس املوضوعات، باإلضافة إىل ملحق للخرائط، واملوفهرس املصادر واملراجع،

 وهذا بغرض مساعدة قارئ البحث على بلوغه للمواقع اليت مه بأسهل الطرق، سترد يف البحث،
  .وأيسر السبل

  
  
  
  :مصادر ومراجع البحث -9



يف حديثي املبدئي، واملوجز عن أهم املصادر، واملراجع اليت سأستعني ا يف إجناز هذا 
  . أا ستتميز بالتنوع، والتعدد؛لقولميكنين ا البحث، وإثرائه باملادة العلمية،
 كمصادر أساسية هلذا ، سأعتمد على كتب الشيخ حممد الغزايل،ففي الدرجة األوىل

البحث، واعتمادي عليها مبجملها إمنا سيكون على سبيل العموم، يف حني سأركز كثريا على 
سر تأخر العرب : هاالبعض منها؛ تلك اليت تناولت بإسهاب موضوع ختلف العامل اإلسالمي، وأمه

واملسلمني، علل وأدوية، مشكالت يف طريق احلياة اإلسالمية، تراثنا الفكري يف ميزان الشرع 
والعقل، الغزو الثقايف ميتد يف فراغنا، ظالم من الغرب، مهوم داعية، الدعوة اإلسالمية تستقبل قرا 

  . إخل… املعطلةاخلامس عشر، اإلسالم يف وجه الزحف األمحر، اإلسالم والطاقات
ويف الدرجة الثانية سأعتمد على بعض الدراسات السابقة اليت تطرقت إىل سرية الشيخ 

الشيخ الغزايل كما عرفته، " كتاب: الغزايل، أو تناولت إحدى اجلوانب الفكرية لديه، ومن أمهها
ه الشيخ حممد الغزايل تارخيه وجهود" ليوسف القرضاوي، وكتاب" رحلة أكثر من نصف قرن

حملمد " الشيخ حممد الغزايل املوقع الفكري، واملعارك الفكرية" لعبد احلليم عويس، وكتاب" وآراءه
 ملسعود فلوسي، وكتايب" اإلمام حممد الغزايل غصن باسق يف شجرة اخللود" عمارة، وكتاب

" غزايلحماور املشروع الفكري لدى الشيخ ال"و" الشيخ الغزايل حياته، وعصره، وأبرز من تأثر م"
  .لرمضان مخيس الغريب 

 سأعتمد على جمموعة من املراجع ذات الصلة مبوضوع هذا البحث؛ ،باإلضافة إىل ذلك
:  واملوسوعات اليت ستفيدين يف وضع تعاريف ملفاهيم البحث، ومن أمهها،سواء منها بعض املعاجم

مد مرتضى الزبيدي، حمل" تاج العروس من جواهر القاموس"البن منظور، و" لسان العرب احمليط"
موسوعة "و والعرب املتخصصني، ،لنخبة من األساتذة املصريني" معجم العلوم االجتماعية"و

إخل؛ أو بعض الكتب اليت …"املوسوعة العربية العاملية"حلسني عمر، و" املصطلحات االقتصادية
 وأمهها ،-مظاهره أو أسبابه أو عالجه-ستخدم موضوع التخلف احلضاري يف العامل اإلسالمي 

لفهد عبد الرمحن آل ثاين، "  وجيوبوليتيكية، دراسات جيوستراتيجية:العامل اإلسالمي" كتاب
العامل "حملمد عوض اهلزامية، وكتاب "  وقضاياه السياسية املعاصرة،حاضر العامل اإلسالمي"وكتاب

عمق للواقع حنو فهم أ"  وكتاب،لعالء طاهر" اإلسالمي يف اإلستراتيجيات العاملية املعاصرة
  .إخل…لعبد الكرمي بكار" اإلسالمي

ت ا خاصة فيما يتعلق بآخر اإلحصاء،هذا وسأستعني ببعض املواقع على شبكة اإلنترنت
  .املتعلقة بأعداد املسلمني، أو فيما يتعلق بأهم القضايا، واملشكالت الراهنة يف العامل اإلسالمي



  :صعوبات البحث -10
ات وأنا بصدد إجناز هذا البحث املتواضع، ولعل أكثرها لقد اعترضتين مجلة من الصعوب

  : جدارة بالذكر ما يأيت
نظرا لكون التخلف احلضاري الذي يعتري العامل اإلسالمي موضوعا خطريا، وواسعا جدا؛  -أ

إذ ال خيلو كتاب واحد من . حظي بإحاطة كبرية، وطرح مكثف من قبل الشيخ الغزايل فإنه
 كل مرة يتعرض إلحدى صوره، أو أشكاله، أو أسبابه، أو سبل عالجه؛ التطرق إليه، كما أنه يف

مما جعلين أجد صعوبة كبرية إزاء التحكم يف املوضوع من جهة، ومن جهة أخرى أواجه صعوبة 
تصنيف األفكار، وترتيبها بسبب تعدد، وتتداخل الطرق اليت يعرضها ا الشيخ الغزايل، وجيعلين 

ناهيك عن كثرة النصوص املقتبسة، واخلادمة للبحث، . ، أو جمزأأخشى تقدميها بشكل منقوص
  .واليت كثريا ما ترددت يف انتقائها، وتوظيفها 

قلة املراجع املساعدة ملوضوع البحث، إذ أن الكثري من الدراسات، والبحوث انصبت على  -ب
عب علي احلصول العامل العريب كوحدة جغرافية مستقلة عن باقي أرجاء العامل اإلسالمي، مما ص

على املعلومات، واإلحصاءات اخلادمة للبحث، حىت أنين وجدت يف بعض الدراسات املوجهة 
 أا تركز كثريا على العامل العريب، يف حني أا مل باقي الدول اإلسالمية، أما ؛للعامل اإلسالمي

ى تأثري الفرقة، والشتات عل إمنا يدل -يف رأيي-األقليات املسلمة فهي قلما حتظى باهتمامها، وهذا 
  .بني املسلمني حىت على كتابام، ودراسام

قلة الدراسات السابقة املتناولة ملوضوع ختلف العامل اإلسالمي يف فكر الغزايل بشكل مستقل،  -ج
 وأنا أخوض هذا املوضوع، إذ كنت أتردد كثريا يف طرق ،ومركز؛ كان بالنسبة إيل صعوبة كبرية

 أو إزالتها، وأختوف من إدراج عناصر معينة يف خطة البحث، ،راد بعض األموربعض القضايا، وإي
  .أو استبعادها

  
  
  
  
  

ويف ختام هذه املقدمة؛ أود تقدمي شكري، وعرفاين، وتقديري لكل من قدم يل العون يف 
: إجناز هذا البحث املتواضع، وإخراجه على شكله احلايل، وعلى رأسهم األستاذ املشرف



؛ الذي مل يبخل علي مبساعداته، واقتراحاته، وتوجيهاته القيمة، والذي كان "د زرمانحمم"الدكتور
  .صربه علي، وتشجيعه يل؛ أكرب عون وحافز إلمتام هذا البحث، فله مين جزيل الشكر

كما أنين أقدم شكري الكبري لألساتذة األفاضل أعضاء جلنة املناقشة؛ الذين سيتحملون عناء، 
  .شة، وتقييم هذه املذكرةومشقة قراءة، ومناق

مث ال يفوتين أن أوجه شكري الكبري لكوكبة من األساتذة الكرام؛ الذين أمدوين مبساعدام القيمة، 
الدكتور حسني شرفة، األستاذ مولود ميهويب، الدكتور عبد احلليم بوزيد، الدكتور مسعود : وهم

  .    والدكتور عبد اهللا بوجالل فلوسي ، األستاذ مرزوق العمري ، األستاذ مسعود بوسعدية ،
مجيلة، فلة، : دون أن أنسى تقدمي شكري اجلزيل ملن ساعدنين كثريا يف كتابة، وطبع هذه املذكرة

  . وسعيدة
  . فلهؤالء مجيعا، ولكل من أعانين يف إمتام هذا البحث جزيل الشكر، وكبري االمتنان

  .             واهللا ويل التوفيق                                                  
  
  

 

  

  

        

  
  
  
  

  :الفصل التمهيدي
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  

  

  مصطلحات البحث: املبحث األول
 حمددة ألبرز، وأهم اتمن الضروري وقبل اخلوض يف غمار أي حبث وضع تعريف

: وأهم املصطلحات الواردة يف هذا البحث هي. املصطلحات اليت يتركز عليها موضوع البحث
  .ة، التخلف احلضاري، والعامل اإلسالمياألزم

  تعريف األزمة: املطلب األول
  املعىن اللغوي : الفرع األول

  : الشدة، والقحط، ومنه احلديث: األزمة هي: )1(جاء يف تاج العروس
إن الـشدة إذا  : السنة اجملدبة، يقال: األزمة: ، ويقال يف تفسري احلديث   )2(»اشتدي أزمة تنفرجي  «

هو املتأمل ألزمة الزمـان،     : من أصابته أزمة، ويقال   : ، وإذا توالت تولت، واملتأزم    تتابعت انفرجت 
  .وشدته

انقبض وانضم،  : اشتد قحطه، وقل خريه، وأزم الشيء     :  أزم عليهم العام، والدهر، أزما، وأزوما      -
  .السنون الشديدة: األوازم، وهي: ومجع األزمة

الضيق، وتداين الشيء من الـشيء بـشدة،        : م هو إىل أن األز  )3( كما أشار معجم مقاييس اللغة     -
  . للشدة اليت فيها: والتفاف، والسنة أزمة

                                                 
  .186-185: ص، 8:ج )ت. ط، د. بيروت، دار صادر، د (، تاج العروس من جواهر القاموس :محمد مرتضى الزبيدي ) 1(

رقم ) م1993هـ، 1413، 1:بيروت، دار الكتب العلمية، ط(آمال بن بسيوني زغلول، : الشذرة في األحاديث المشتهرة، تحقيق:  محمد بن طولون الصالحي) 2(

: أسنى المطالب في أحاديث مختلف المراتب، تحقيق: محمد بن درويش بن محمد الحوت البيروتي الشافعي: وانظر أيضا. 80-79:، ص1: ، ج101: الحديث

في سنده " اشتدي أزمة تنفرجي"خبر : وجاء فيه أن. 55:، ص192: رقم الحديث) م1997هـ، 1418، 1: بيروت، دار الكتب العلمية، ط(مصطفى عبد القادر عطا، 

  . الحسين بن عبد اهللا بن ضميرة، وهو آذاب باتفاق

دار ، بيروت (،لسان العرب المحيط :ابن منظور:  أيضاوانظر . 98-97:  ص،1:ج) م1991 ، 1: ط،  دار الجيل، بيروت (،معجم مقاييس اللغة:  فارسابن)  3(

  .57 :ص، 1:ج )ت.د، ط.د، لسان العرب



الـشدة،  :  ومن خالل تتبع معاين كلمة أزمة يف اللغة العربية، يتبني أا تدور يف فلك واحد هو                -
  .والضيق، والقحط، واجلدب املؤدي حتما إىل قلة اخلري، وانقباضه

  الحياملعىن االصط: الفرع الثاين
 متعددة، ومتنوعة، وذلك عائد اتإن املتتبع ملعىن األزمة االصطالحي جيد نفسه أمام تعريف

  :إىل عدة أسباب يربزها أديب خضور يف النقاط اآلتية
  . صعوبة حصر، وحتديد ما هو املقصود باألزمة-1
زمـة  أزمة هوية، أزمـة أخـالق، أ      ( الطبيعة الشمولية للمصطلح، واتساع نطاق استخدامه        -2

  ).…مسرح، أزمة اقتصادية، أو سياسية، أو عسكرية
 خصوصية املنظور الذي ينظر به كل علم إىل مفهوم األزمة، وخاصة بعد أن جـذب جمـال                  -3

  .دراسة األزمات العديد من الباحثني من جماالت علمية خمتلفة
  .، وتنوع املعاجلات أدت إىل زيادة غموض املفهومات كثرة التعريف-4

أن تعددها يعـود إىل اخـتالف النظـرة إىل          ؛   تؤكد اتاءة املعمقة هلذه التعريف   ولكن القر 
األزمة، وإىل اختالف اجلانب الذي جيري التركيز عليه من بني اجلوانب املختلفة لألزمـة، األمـر                

  .)1( ال ينفي تكاملهااتأن تعدد، وتنوع هذه التعريف: الذي يتيح إمكانية القول
  : فيما يأيتاتيفوسأورد بعضا من هذه التعر

تعين نقطة حتول يف     األزمة أصلها كلمة إغريقية   " جاء يف معجم علم النفس والطب النفسي أن          -1
 وهي أي انقطاع يف السياق السوي لألحداث يف حياة فرد، أو جمتمع،             ،مسار األحداث، والوقائع  

  .)1("يتطلب إعادة تقومي أشكال الفعل، والتفكري
 األزمة أمر عارض يعتري األحداث، والوقائع؛ سواء يف حياة  أن؛يوضح لنا هذا التعريف

نقطة : فهي إذن. الفرد، أو اجملتمع، ويطرأ عليها فيغري مسارها الطبيعي، أو يقطع سياقها السوي
لكن املالحظ على هذا التعريف؛ هو أنه اكتفى . حتول تفصل بني وضع سابق، ومآل الحق
اإلجيابية، أو السلبية، :  ودرجتها،اهيتها، وقيمتهابوصف موضع األزمة، وأمهل احلديث عن م

  .الشديدة، أو الضعيفة، العنيفة، أو اهلادئة
مرحلة مـن مراحـل     : " أما معجم العلوم االجتماعية فقد تطرق إىل تعريف األزمة على أا           -2

الـسلع  الدورة االقتصادية، خيتل فيها التوازن بني اإلنتاج، واالستهالك، وتتميز بوجود فائض من             
اليت ال جتد من يشتريها، واخنفاض األسعار، وزيادة عدد العاطلني، وانكماش التجـارة الداخليـة               



ليس فيضا مطلقا، وإمنا هو نسيب؛      " األزمة"واخلارجية، وتعدد حاالت اإلفالس، وفيض السلع إبان        
 تقل بـل علـى      أي بالنسبة لقدرة مجهرة الناس الشرائية، ال بالنسبة حلاجات هؤالء الناس اليت ال            

  .)4(العكس تزيد يف وقت األزمات
إن هذا التعريف تناول األزمة من منظور اقتصادي حبت، فاعتربها مرحلة اختالل التوازن 

 وفقرا بسبب تدين ،بني اإلنتاج، واالستهالك، وأا املرحلة اليت تشتد فيها أوضاع الناس سوءا
، وضعف القدرة الشرائية؛ فهو بذلك عرف لنا خمتلف أوضاعهم االقتصادية من البطالة، واإلفالس

  . خلا…األزمة على أا أزمة اقتصادية فقط، يف حني أا قد تكون سياسية، أو اجتماعية، أو ثقافية
لفظة كثر ترددها مع بداية القرن التاسـع        : " أن األزمة  ؛ جاء يف دائرة معارف القرن العشرين      -3

ل إلجهاد عظيم يف األحداث؛ سواء كان اإلحـداث         عشر، وهي عبارة عن نتيجة ضيق هو رد فع        
بصنع البضائع، وعرضها يف السوق القطرية أو الدولية، أو بوضع رؤوس األموال يف املشروعات،               
وتسمى األزمات حبسب السبب الذي حدثت منه؛ فإن حلت من اكتظاظ السوق بكميات كثرية              

مة يف املتاجرة مسيت أزمة جتاريـة،       من املصنوعات مسيت األزمة صناعية، وإن حدثت لعدم احلك        
  .)5("خلا… املالية مسيت أزمة ماليةنظمةوإن نتجت عن األ

لقد تناول هذا التعريف األزمة من منظور اقتصادي أيضا، فاعتربها نتيجة ضيق ناجم عن 
  . أن األزمات تسمى حبسب السبب الذي جنمت عنه؛إجهاد عظيم يف األحداث، لكنه أضاف هنا

 السابقة أصل إىل ذكر تعريف آخر قدمه أديب خضور أراه مناسـبا؛ ألنـه                      اتريف بعد التع  -4
 السابقة، وهو يتطرق لتعريف األزمة مـن        ات جامع، وملم ملا تضمنته التعريف     -حسب اعتقادي -

األزمة وضع صعب، ومعقد يتألف مـن عناصـر         : "جوانبها املختلفة، ومضمون هذا التعريف أن     
وأن مواجهة هذا الوضع تتطلب التشخيص املوضوعي لواقع األزمة،         . تشابكةمتعددة، متداخلة، وم  

باالعتماد على مجع احلقائق، والبيانات، واملعلومات املوضوعية للجوانب املختلفـة للموقـف، مث             
التحليل الشامل، والعميق، واملوضوعي هلذا املوقف، ومن مثة اختاذ القرار املناسب الذي حيدد منهج              

  .)6("ستراتيجيته، وأهدافهالتعامل، وا

                                                 
) م1975ط، .مصر، الهيئة المصريةا لعامة للكتاب، د(إبراهيم مذآور، : ، ترجمة العلوم االجتماعية معجم:نخبة من األساتذة المصريين والعرب المتخصصين)  4(

 .28: ص

 .226:  ص، 1:ج) ت. د،3 : ط، دار المعرفة،بيروت ( ،دائرة معارف القرن العشرين: محمد فريد وجدي)  5(

  .13:  ص، مرجع سابق،اإلعالم واألزمات: ضورخأديب  ) 6(



 يبدو يل أن هناك نوعا من -اللغوية واالصطالحية- السابقة لألزمة اتمن خالل التعريف
تلك احلالة السلبية، واخلارجية، واملؤقتة : فهي تعترب أن األزمة هي.  والتكامل فيما بينها،التوافق

  . اليت تطرأ على خمتلف األحداث، والوقائع
غري املسار الطبيعي لألحداث، وتقوده إىل وضع صعب، ودقيق، وهـي           فهي سلبية؛ ألا ت   

خارجية؛ ألا ليست من الطبيعة الداخلية لألحداث، وال التكوين الذايت هلا، وهي مؤقتة؛ ألـا               
تزول مبجرد زوال األسباب اليت أحدثتها، واختاذ اإلجراءات املناسبة إليقاف نـشاطها، واألزمـة              

  .خمتلفة تبعا لألسباب اليت تولدت عنهاتتخذ تسميات متنوعة، و
  تعريف التخلف احلضاري : املطلب الثاين

كي نتمكن من تعريف التخلف احلضاري كمركب لفظي، ينبغي أوال تقدمي تعريف لكل 
  .  لفظة على حدى
  تعريف التخلف : الفرع األول

  املعنـى اللغوي: أوال
التأخر، وحكى أبو األحسن : اخللف ضد قدام، والتخلف: )7(جاء يف لسان العرب

إن : قول ثعلب: والصحيح: األخفش يف خلف صدق، وخلف سوء، التحريك، واإلسكان قال
ويستعار اخللف : قال. اخللف جييء مبعىن التخلف عمن تقدمواخللف جييء مبعىن البدل، واخلالفة، 

  . ملا ال خري فيه
بفتحتني، ) اخللف(له  ا قيلإذا كان النسل صاحل: )8(وجاء أيضا يف معجم دقائق العربية

  :بفتح اخلاء، وسكون الالم، قال لبيد) اخللـف(وإذا مل يكن صاحلا قيل له 
  .كجلد األجرب) خلف(  وبقيت يف &ذهب الذي يعاش يف أكنافهم   

 أن التخلف يف اللغة العربية يعين تأخر شيء بالنسبة لشيء آخر، وختلفه ؛وذا ميكن القول
يطلق، ويقصد به وضعا سيئا؛ أي أن العنصر الذي تأخر عن عنصر آخر، هو عنه، وهو غالبا ما 

  .يف وضع سيئ

                                                 
 ، مرجع سابق،تاج العروس من جواهر القاموس: محمد مرتضى الزبيدي: ر أيضا ظ وان.885 / 882:  ص، مرجع سابق، لسان العرب المحيط :منظورابن )  7(
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  املعىن االصطالحي: ثانيا
إن التخلف واحد من املصطلحات اليت مل حتظ بتعريف حمدد، ودقيق لدى خمتلف 

 متعددة، ومتداخلة، وهذا راجع إىل تعدد، اتالدارسني، والباحثني، بل كان مطية لتعريف
ف الزوايا، واملنطلقات، واجلوانب اليت ينظر منها إىل املصطلح، ويتم من خالهلا حتديد واختال

 اليت قدمها اتألجل هذا فإنين سأعرض مجلة من التعريف. ماهيته، ومظاهره، وجماالته، وأسبابه
  : باحثون من جوانب خمتلفة

  : اجلانب الثقايف-1
  :  منها ما يأيت ملصطلح التخلف الثقايف، سأعرضاتوردت عدة تعريف

الثقايف يف حالة وجود عنصرين      يطلق اسم التخلف  : " جاء يف معجم العلوم االجتماعية ما يأيت       -أ
مترابطني من عناصر الثقافة يتغريان بسرعة متفاوتة، أي أن أحدمها يتغري بسرعة واآلخر ببطء، أو               

   .)9("ال يتغري مطلقا، فيكون العنصر الثاين متخلفا عن العنصر األول
تتكون الثقافة من عناصـر     : " وعرف حسني عبد احلميد أمحد رشوان التخلف الثقايف قائال         -ب

مترابطة، فإذا اعترى عنصر منها تغري مبعدل أسرع من العنصر اآلخر، أو مل يتغري هـذا اآلخـر،                  
حتدث هوة تسمى بالتخلف الثقايف، ويساعد على ذلك التغري السريع الذي حيـدث يف وسـائل                

) عناصر الالمادية للثقافـة   ال(بينما املعايري االجتماعية    ) العناصر املادية للثقافة  (جيا احلديثة   التكنولو
  .)10("تتغري مبعدل بطيء

أن يتغري " أما معجم علم النفس والطب النفسي؛ فقد أورد تعريفا فحواه أن التخلف الثقايف هو        -ج
يؤدي إىل احلفاظ علـى عـادات       جانب من الثقافة مبعدل أبطأ من جانب، أو جوانب أخرى مما            

  .)11("مجعية، ومعتقدات بالية، وقيم ال تتصل بثقافة احلاضر
 يتبني أن التخلف الثقايف؛ هو تلك احلالة اليت تكون عليها الثقافة اتيف إطار هذه التعريف

حني خيتل مسار تغري عناصرها، فتتقدم إحداها على حساب األخرى، وبالتايل يسمى العنصر 
 ولكن هذا ال يعين أن التخلف الثقايف يكون سلبيا دائما، إذ قد يكون حفاظا على .خلفااملتأخر مت

  .أمناط ثقافية أصيلة، وراسخة يف البناء االجتماعي، وذات فائدة كبرية
  : اجلانب االقتصادي-2
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  :  اآلتيةات اليت تناولت التخلف االقتصادي، أورد التعريفاتمن مجلة التعريف
التخلف االقتصادي يف مدلوله نشاط اقتصادي متعثر يتمثل يف اخنفاض          "أن   يرى كامل بكري     -أ

فالتخلف . مستويات االستهالك، والرخاء مع وجود العوامل الكامنة املؤدية إىل التقدم، واالزدهار          
االقتصادي ال يعين بالضرورة الفقر يف موارد اجملتمع االقتصادية، وإمنا هو االفتقار إىل الوسيلة اليت               

  .)12("ليةاعن بواسطتها استغالل هذه املوارد بطريقة أكثر فميك
يستخدم اصطالح التخلف االقتصادي مبعـان      : " وجاء يف معجم العلوم االجتماعية ما يأيت       -ب

متعددة أكثرها شيوعا اخنفاض مستوى املعيشة؛ أي اخنفاض متوسط االسـتهالك مـن الـسلع،               
  .)13("ملتقدمةواخلدمات اخنفاضا كبريا باملقارنة بالبالد ا

وصف حلالة بعض البالد الـيت      " كما ورد يف املوسوعة العربية امليسرة أن التخلف االقتصادي           -ج
وللتخلف أسباب اقتـصادية،    … يكون متوسط دخل الفرد فيها منخفضا، وال يتجه حنو الزيادة         

  .)14("وغري اقتصادية
صطالح يوصف به كثري من     ا: " أما حسني عمر فقد ذهب إىل القول بأن التخلف االقتصادي          -د

  : الدول اليت يكشف تطورها على مدار الزمن عن ركود، أو تدهور اقتصادي، من مظاهره
  . ندرة رأس املال، وما يترتب عليها من ارتفاع أسعار الفائدة-
  . اخنفاض األمهية النسبية لقطاع الصناعة-
  .)15("توى املعيشة ضآلة دخل الفرد يف املتوسط، مما تنعكس آثاره على اخنفاض مس-

؛ أن أغلب الباحثني الذين عرفوا التخلف االقتصادي قد اتيبدو من خالل هذه التعريف
انطلقوا من نقطتني جعلومها كمقياس لتحديد مدى ختلف، أو تقدم اقتصاد دولة ما، وهذان 

  .الدخل القومي للبلدان، ومتوسط الدخل الفردي: املقياسان مها
الدولة لرؤوس األموال، وقدرا على حتقيق التنمية الـشاملة، وتـوفري           حيدد مدى امتالك    : فاألول

  .خمتلف متطلبات، وحاجات املشاريع الكربى، واإلجنازات الضخمة اليت تتوالها
حيدد مدى قدرة الفرد على تأمني خمتلف حاجاته االسـتهالكية كالغـذاء، والعـالج،               : والثاين
ناله، فكلما قل دخله، كلما اخنفض مستوى استهالكه        اخل، تبعا ملتوسط الدخل الذي ي     …والتعليم
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ولكن وإن كان هذان املقياسان يساعدان يف       . لشىت االحتياجات سواء الضرورية منها، أو الكمالية      
حتديد مدى ختلف اقتصاد دولة ما، أو تقدمها؛ فإما يعتربان جمرد مؤشر لذلك، وهذا ألن كـثريا                 

فيها دخل الفرد يف أي دولة أخرى، كدول اخلليج العـريب           من الدول املتخلفة يفوق دخل الفرد       
  .مثال
  :  اجلانب االجتماعي-3
التخلـف هـو    : " إن مالك بن نيب حني تطرق ملشكلة التخلف اعتربه ظاهرة اجتماعية، فقال            -أ

ظاهرة اجتماعية سلبية، وهي مظهر من مظاهر مشكلة اإلنسان الذي مل حيسن استعمال وسـائله               
  .)16("ب، والزمن بصورة فعالة، أو يكون قد نسي ما تعلمه من هذا االستعمالالترا: األولية
 أما أمحد قائد بركات؛ فإنه حدد معامل، وخصائص اجملتمع املتخلف بنسبتهما إىل معامل، -ب

وخصائص العصر، واحلضارة آخذا بعني االعتبار عوامل متس اجلانبني املادي، واملعنوي على النحو 
ويعين النقص الكبري يف اخلدمات : هو معدل متدن للدخل الفردي، واملرضو: الفقر: "اآليت

ويعين نسبة منخفضة يف عدد الذين جييدون القراءة، والكتابة، كلها أمثلة مادية : الصحية، واجلهل
كانتشار : على التخلف؛ بينما يشمل اجلانب املعنوي للتخلف مفاهيم، وسلوكيات متعددة

دم اتباع القوانني، واألنظمة، والعزوف عن املشاركة يف األنشطة اخلرافات يف اجملتمع، وع
االجتماعية، واالقتصادية، مما ميكن أن نسميه بالسلبية، كما يشمل آفات اجتماعية، وأخالقية 

  .)17("كالنفاق، والقلق، واخلوف

ية سيادة مجلة من املظاهر السلب    : بعد هذين التعريفني ميكن اعتبار التخلف االجتماعي بأنه       
يف اجملتمع كالفقر، واجلوع، واألمية، وانتشار اآلفات املختلفة كالسرقة، واجلرمية، والنفاق، وهـذا    

  .راجع إىل سلبية اإلنسان الذي مل يستغل خمتلف اإلمكانات، والوسائل املتاحة له
الثقافيـة، واالقتـصادية،    :  السابقة للتخلف من خمتلف اجلوانب     اتمن خالل كل التعريف   

بأن التخلف ظاهرة سلبية تصيب الدولة، وتصيب اجملتمع، وتكـون          ؛عية أصل إىل القول   واالجتما
ذات تأثري على خمتلف نواحي، وجماالت احلياة فيه؛ ألن كل عناصرها مرتبطة، ومتـشابكة مـع                
بعضها البعض، وهلذا فإن احلديث عن التخلف هو حديث شامل عن ختلف اقتصادي، واجتماعي،              

، )التكنولوجية(التخلف هو حالة ختلف األساليب الفنية       : "حممد اجلوهري إخل كما قال    …وثقايف
واالقتصادية، واالجتماعية يف جمتمع معني عن املستوى الذي كان بوسع ذلك اجملتمع أن يبلغـه يف                
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… ذلك الوقت، والذي استطاعت أن تبلغه بالفعل جمتمعات أخرى يف أماكن أخرى من العـامل              
يف نقص مستوى املعلومـات، وقـصور أسـاليب الـسلوك،     -ذلك ويبدو التخلف عالوة على   

واألساليب الفنية، ويبدو التخلف دائما يف انتشار حالة اجلهل، أو الالمباالة، أو كالمها معا، ممـا                
عن حل مشكالت الوجود اإلنساين، وحتقيق الرفاهية املادية،        ) نسيب طبعا (يترتب عليه دائما عجز     
  .)18("عواالجتماعية ألبناء اجملتم

  تعريف احلضارة : الفرع الثاين
  املعىن اللغوي: أوال

  .احلضور نقيض املغيب، والغيبة: حضر: )19(ورد يف لسان العرب
  .)20(» ال يبع حاضر لباد«: خالف البادي، ويف احلديث: خالف البدو، واحلاضر: واحلضر
  .املقيم بالبادية: املقيم يف املدن، والقرى، والبادي: احلاضر
  .اإلقامة يف احلضر، واحلاضرة احلي العظيم: ةواحلضار

  :)21(وجاء يف تاج العروس
مسيت بـذلك ألن أهلـها حـضروا        .املدن، والقرى، والريف  : احلاضرة، واحلضرة، واحلضر هي   

  . األمصار، ومساكن الديار اليت يكون هلم ا قرار
والقرى، ، أي يف املدنوهكذا يشري املعىن اللغوي للحضارة إىل أا متثل اإلقامة يف احلضر؛ 

  .واألرياف، وما متثله هذه املواقع من االستقرار لسكاا، خبالف البادي الذي يسكن البادية
  املعىن االصطالحي: ثانيا

 اليت اكتنفها التعدد، والتنوع بني خمتلف الدارسني        اتيعد تعريف احلضارة من أبرز التعريف     
 لعل أبرزها التقارب الكبري بني لفظة احلـضارة،         والباحثني العرب، وهذا راجع إىل عدة أسباب؛      

  وCULTURE:الثقافــة، واملدنيــة، وهــو نــاجم عــن ترمجــة كلمــيت: ولفظــيت
CIVILIZATION   إن هناك اضطرابا واضـحا     : "يقول نصر حممد عارف   .  إىل اللغة العربية

                                                 
  .20:ص) م1982 ،3: ط، دار المعارف،القاهرة (،تنمية في العالم الثالث وقضايا ال،علم االجتماع: محمد الجوهري ) 18(

  .658: ص ، مرجع سابق،  لسان العرب المحيط :ظورابن من ) 19(

 ال يحفل النهي للبائع أن: البيوع، باب: ، آتاب)هـ1400، 1: بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط(محب الدين الخطيب،: صحيح البخاري،تحقيق: البخاري)  20(

 .135: ، ص2: ، ج2274: أجر السمسرة، رقم الحديث: اإلجارة، باب: وآتاب.  102: ، ص2: ، ج2150: رقم الحديث...اإلبل والبقر والغنم وآل محفلة والمصراة

بيروت، (محمد فؤاد عبد الباقي، : صحيح مسلم، تحقيق: ومسلم. 276: ، ص2: ، ج2723: ما ال يجوز من الشروط في النكاح، رقم الحديث: الشروط، باب: وآتاب

تحريم الخطبة على : النكاح، باب: وآتاب. 1157: ، ص3: ، ج1520:تحريم بيع الحاضر للبادي، رقم الحديث: البيوع، باب: ، آتاب)ت.ط، د.دار الكتب العلمية، د

 .               1033: ، ص2: ، ج1413: خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، رقم الحديث

  .146:  ص،3:  ج، مرجع سابق،  تاج العروس من جواهر القاموس :محمد مرتضى الزبيدي)  21(



" CIVILIZATION"و" CULTURE: "يف الفكر العريب عند تعامله مـع مفهـومي        
فمـن  ". املدنيـة "و" احلضارة"و" الثقافة: "فهومني األوربيني ثالثة ألفاظ عربية هي     حيث قدم للم  

إىل حـضارة، ومـن   CIVILIZATION    إىل ثقافة، فقد ترجم CULTUREترجم 
إىل مدنية، ويف كل حالة CIVILIZATION    إىل حضارة، ترجمCULTUREترجم 

وىل؛ تكون الثقافة هي اجلانب الفكري من       خيتلف تعريف املفهوم العريب عن اآلخر، ففي احلالة األ        
احلياة اإلنسانية، وتكون احلضارة هي اجلانب املادي منها، ويف احلالة الثانية؛ تكون احلضارة هـي               

  .)22("اجلانب الفكري، وتكون املدنية هي اجلانب املادي منها
 إعطاء  اليت حاول أصحاا من خالهلااتوعلى هذا فإنين سأورد فيما يلي بعض التعريف

.            املعىن الدقيق للحضارة حبيث يكون متوافقا مع املعىن اللغوي العريب، ومتكامال معه
مثرة كل جهد يقوم به اإلنسان لتحسني ظروف : " عرف حسني مؤنس احلضارة فاعتربها-1

واء أكان اجملهود املبذول للوصول إىل تلك الثمرة مقصودا، أو غري مقصود، سواء أكانت حياته، س
  .                                     )23("الثمرة مادية، أو معنوية

يبني هذا التعريف؛ أن سعي اإلنسان إىل حتسني خمتلف ظروفه، وأوضاعه اليت يعيشها، وما يتحقق 
هي حبث اإلنسان عن : ية، أو معنوية هو احلضارة؛ أي أن احلضارةعنه من مثار، ونتائج ماد

األحسن، وسعيه وراء رفع مستواه املعيشي إىل أحسن الدرجات، والتخلي عن احلياة البدائية 
  .الصعبة بكل ما حتويه من شظف، وبؤس، وعناء

  :  فإنه يقول يف تعريف احلضارة؛ أما مالك بن نيب-2

 حات البيولوجية جند أن احلضارة جمموعة من العالئق بني اجملالويف استخدامنا للمصطل "-أ
حيث ينشأ، ويتقوى هيكلها، وبني اجملال الفكري حيث تولد، وتنمو " البيولوجي"احليوي 
                .)24("روحها

إن احلضارة هي جمموع الشروط األخالقية، واملادية اليت تتيح جملتمع معني أن : " ويقول أيضا-ب
 من أفراده يف كل طور من أطوار وجوده، منذ الطفولة إىل الشيخوخة املساعدة يقدم لكل فرد

  .)25("الضرورية له يف هذا الطور، أو ذاك من أطوار منوه
                                                 

 هـ،1414، ط. د، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي،فيرجينيا (،"دراسة لسيرة المصطلح وداللة المفهوم" المدنية – الثقافة –الحضارة : نصر محمد عارف)  22(

 . 49: ص) م1994

 . 15: ص) م1998 ، 2:  ط، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب،الكويت (، وعوامل قيامها وتطورها، دراسة في أصولالحضارة: سحسين مؤن ) 23(

  . 48: ص) م2000هـ، 1420 ،4: ط،  دار الفكر،دمشق(، عمر آامل مسقاوي و عبد الصبور شاهين:  ترجمة، شروط النهضة: مالك بن نبي  ) 24(



: إن مالك بن نيب يف هذين التعريفني يعترب احلضارة قائمة، ومرتكزة على قاعدتني مها
بإحدامها وتترك األخرى، بل إا اجلسد، والروح، وال ميكنها بأي حال من األحوال أن تتمسك 

 -يف أي مرحلة من مراحل عمرهم-تسعى؛ ومن خالهلما إىل تلبية كل ما حيتاجه أفراد اجملتمع 
  .وتوفري متطلبام، ورغبام املختلفة

 أورد تعريفا للشيخ حممد الغزايل حيدد فيه حقيقة احلضارة، وكيف أـا             ات بعد هذه التعريف   -3
إن اهللا سبحانه قد    : "، وال يف حق احلياة فيقول     Ιنفسه، فال يقصر يف حق اهللا       جتعل اإلنسان ينصف    

أودع املادة سر الروح، وطبعها بطابع خالقيته لتكون دليال، وشاهدا عليها، وهو بـذلك يقـدس           
فإذا أخذ باملادة وحدها فقـد      . املادة، وال حيقرها، ويفرض على املرء احلضارة اليت ال حول عنها          

وهو بذلك شيطان يعيث يف األرض فسادا، وإذا أخذ بالروح، فهيهات أن يصل إليها          أشقى نفسه،   
وإذا . بدون مادة، وهو بذلك عنصر تافه يف األرض، يورث نفسه الفقر، واجلهل، وهوان الـشأن              
  .)26("أخذ مبا رسم اهللا له، فقد أنصف نفسه، وأدى الذي عليه هللا، وللحياة؛ تلك هي احلضارة

 ميكنين القول بأن احلضارة هي -اللغوية واالصطالحية– السابقة اتمن خالل التعريف
اإلقامة يف احلضر؛ ألن احلضر خبالف البادية يتوفر على خمتلف أشكال التقدم، والتطور اليت جتعل 
اإلنسان قادرا على قضاء حاجاته، ومتطلباته بيسر، وسهولة، وتتيح له فرصة النهوض مبختلف 

املادة، : واحلضارة ال تقوم إال بتوفر عاملني مها. و األحسن، واألنفعجوانب، ونواحي حياته حن
  . والروح إذ ما، وفيهما تسري احلضارة، وتسلك طريقها

  :التخلف احلضاري
اء تعريف هلذا املركب اللفظي ـبعد أن عرفت كال من التخلف، واحلضارة ميكنين إعط

  :ا يأيتـكم
 شىت جماالت، وميادين احلياة سواء املادية منـها، أو          إن التخلف احلضاري؛ هو حدوث التأخر يف      

: أن" القـضايا الكـربى  "احلضارة، وقد أوضح مالك بن نيب يف كتابه   : الروحية أي ما يطلق عليه    
إن املشاكل العديدة اليت تطلق علـى جمموعهـا         : "مشكلة  التخلف هي مشكلة احلضارة، فقال      

 عن مشكلة واحدة، ومفردة تواجه كـل بـالد          مصطلح التخلف؛ هي يف الواقع تعبريات خمتلفة      
  .)27("متخلفة أي أا مشكلة حضارة

                                                                                                                                                         
   . 43:  صمرجع سابق،ايا الكبرى، القض: مالك بن نبي  ) 25(

  .74: ص) م1987 ، ط. د، دار الكتب،الجزائر (،آيف نفهم اإلسالم: محمد الغزالي)  26(

  .67:  ص، مرجع سابق، القضايا الكبرى: مالك بن نبي ) 27(



 بأنه على كل من يتناول احلديث عن مشكلة التخلف بصورا -أن أقول-وجيدر يب يف هذا املقام 
الشاملة، ووضعها العام أن يستخدم مصطلح التخلف احلضاري؛ ألنه يتضمن، ويشري إىل خمتلف 

  .-اخل…االقتصادي، واالجتماعي، والثقايف، والسياسي–لف أنواع، وجوانب التخ
  تعريف العامل اإلسالمي: املطلب الثالث

مث " العامل"قبل تعريف العامل اإلسالمي كمركب لفظي، جيب أوال تقدمي تعريف ملصطلح 
  .إعطاء تعريف للعامل اإلسالمي

  تعريف العامل: الفرع األول
  املعىن اللغوي: أوال

لق كله، وقيل هو ما احتواه بطن الفلك، وال واحد للعامل من لفظـه؛ ألن               هو اخل : العامل"

عاملا مجع أشياء خمتلفة، فإن جعل عامل امسا لواحد منها صار مجعـا ألشـياء متفقـة، واجلمـع                   

  .)28("عاملون

  :)29(ويف اشتقاق العامل قوالن*

لق عاملا ألن به يعلم اخلـالق        أنه مشتق من العلم، فالعامل اسم ملا يعلم به، ولذلك مسي اخل           : أحدمها

  .-وهو ما يؤكده ويأخذ به الزبيدي-

فالعامل عالمة على الصانع، وإمنا مسي اخللق عاملا لكونه عالمة على           : أنه مشتق من العالمة   : واآلخر

  . اخلالق

  :)30(مخسة أقوال) العاملني(وللمفسرين يف املراد بـ *

  .رواه الضحاك عن ابن عباس. يهن، وما بينهناخللق كله السماوات، واألرضون، ومن ف: أحدها

  .رواه أبو صاحل عن ابن عباس. كل ذي روح دب على وجه األرض: والثاين

                                                 
  . 420:  ص،12: م) ت.د ، ط.  د، دار إحياء التراث العربي،بيروت (، لسان العرب:منظورابن  ) 28(

  .407:  ص،8: ج،مرجع سابق، تاج العروس من جواهر القاموس: محمد مرتضى الزبيدي:  أنظر) 29(

 .  17: ص) م1988 ،6: ط، المكتب اإلسالمي،بيروت (،اقتصاديات العالم اإلسالمي: محمود شاآر ) 30(



  .روي أيضا عن ابن عباس، وبه قال جماهد، ومقاتل. أم اجلن، واإلنس: والثالث

  . نقل عن ابن عباس أيضا، واختاره ابن قتيبة. أم اجلن، واإلنس، واملالئكة: والرابع

  .وهو مروي عن ابن عباس أيضا. أم املالئكة: واخلامس

إن تعريف العامل يف اللغة يشري إىل عدة معان، تتمحور مبجملها يف معىن اخللق، وختتلف يف 

نوعه، فتارة هو اخللق كله، وتارة هو اجلن واإلنس، وتارة أخرى هو اجلن، واإلنس، 

واردة يف تفسري العاملني مروية عن ابن عباس؛ فإنين اخل، وملا كانت األقوال اخلمسة ال…واملالئكة

 متعددة املعاين، وبالتايل متعددة اإلطالقات، أي أا تطلق يف كل مرة -عامل-أعتقد بأن لفظة 

  .لتفيد معىن معينا يالئم سياق الكالم الذي وردت فيه

  املعىن االصطالحي: ثانيا
  : كر ما يأيت اليت حضي ا مصطلح العامل أذاتمن بني التعريف

مركب من مجيع أنواع املادة، والضوء، واألشكال : " جاء يف املوسوعة العربية العاملية أن العامل-1

فهو يتكون من كل شيء موجود يف الزمان، واملكان أيا كان، والعامل . األخرى لإلشعاع، والطاقة

ا أن مجيع النجوم   حيوي األرض، وما عليها، وهو أيضا حيوي كل شيء يف النظام الشمسي، كم

  .)31(" هي جزء منه-اليت تعد مشسنا واحدة منها-

  إن هذا التعريف يذهب إىل أن معىن العامل يتمثل يف اخللق كله، وأنه يشمل كل املوجودات يف أي

  .    زمان، أومكان كانت

                                                 
  .31:  ص،16:ج) م1999 ،2:  ط، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع،الرياض (، الموسوعة العربية العالمية ) 31(



تمثـل  تعين أن هنالك وعاء مكانيا ي" عامل"إن مفردة : " يف حني عرف عالء طاهر العامل بقوله  -2

  .)32("دون حتديـد خصوصياتـها األخرى" العـامل"بالرقعة اجلغرافية اليت ميتد عليها هذا 

 عن سابقه، فهو جيعل للعامل معىن إذا توفرت -نوعا ما-يظهر هذا التعريف معىن خمتلفا 

على  يعترب العامل جمموعة من السكان متتد، وتنتشر -كأمنا-الرقعة اجلغرافية اليت ميتد عليها، فهو 

  .رقعة جغرافية، دون حتديد خصوصيات هذه الرقعة؛ كحدودها، وموقعها، ومساحتها

 هـذا املصطلح، اتأخذ يذكر تدرجييا إطالق  " عامل" أما حممود شاكر؛ فإنه عند تعريفه لكلمة         -3

             :)33(حمددا إياها يف النقاط اآلتية

عامل اإلنس، وعامل : لق، املتشاة بالطبيعة، فيقال إن اسم العامل يطلق على اجملموعة املتماثلة باخل-أ

  .اخل…اجلن، وعامل احليوان، وعامل النبات

 أصبح يقصد بكلمة العامل اجملتمع الواسع الذي يقطن بقعة واسعة من األرض، ويلتقي مـع                -ب

  .عيالعامل الرأمسايل، والعامل الشيو: بعضه البعض بصفات متيزه عن غريه، كأن يلتقي بالفكرة مثل

  . قد يطلق العامل أحيانا جمازا على املناطق اليت تلتقي باللغة، والعادات مثل العامل العريب-ج

 األفكـار،   ناحيـة  يطلق العامل أيضا على اجملتمعات اليت جتمعها العقيدة، وجتعلها متحدة من             -د

  .واحلياة االجتماعية، فتشكل عاملا واحدا مثل العامل اإلسالمي

ذات معان متعددة، وإذا كان معناها األصـلي        " عامل"ريف يتضح أن كلمة     من خالل هذا التع   

قائما على متاثل أفراد اجملموعة يف اخللق، والطبيعة؛ فإنه صار يطلق على اجملتمع الذي يقطن بقعة                

                                                 
  . 25: ص) م1998 ،1: ط،  دار بالل، مرآز الدراسات العربي األوروبيت،بيرو (لمعاصرة،العالم اإلسالمي في االستراتيجيات العالمية ا: عالء طاهر )  32(

  .18-17:  ص، مرجع سابق،اقتصاديات العالم اإلسالمي:  محمود شاآر:راجع )  33(



 إال أنه زاد عليه أن هذا اجملتمـع         -وهو هنا يتفق مع عالء طاهر يف تعريفه السابق        -من األرض   

قد تطلق أحيانا على سـبيل      " عامل"البعض بصفات مميزة، مث أبرز لنا أن كلمة         يلتقي مع بعضه    

اجملاز، مثل إطالقها على املناطق اليت تلتقي باللغة، والعادات، ويطلق العامل أيضا على اجملتمعات              

  .اليت تلتقي بالعقيدة

  تعريف العامل اإلسالمي: الفرع الثاين

ز املصطلحات اليت ظهرت يف النصف الثاين مـن         من أبر " العامل اإلسالمي "يعترب مصطلح   

القرن العشرين، ولقيت انتشارا، ورواجا كبريين؛ سواء يف األوساط السياسية، أو بني اجلمـاهري              

اإلسالمية العريضة، وهذا تزامنا مع نيل أغلب البلدان اإلسالمية الستقالهلا السياسي، وانـضمامها        

  .)34(إىل منظمة املؤمتر اإلسالمي

 هذا املصطلح يف هذه الفترة بالذات؛ إمنا كان مرده إىل غياب املصطلح الذي طال                وظهور

 يف نظر اإلسـالم ينقـسم إىل        -قدميا-فقد كان العامل    . استخدامه فيما مضى؛ وهو دار اإلسالم     

وهي األرض اليت يطبق فيها حكم اإلسالم، وإن كان جل سكاا من غـري              : قسمني؛ دار اإلسالم  

وهي األرض اليت ال يطبق فيها حكم اإلسالم، وإن كان جل سكاا مـن              :  الكفر املسلمني، ودار 

  .)35(املسلمني

                                                 
 . ومقرها موجود بجدة بالمملكة العربية السعودية ،م بالرباط  عاصمة المملكة المغربية1969 سبتمبر 25: لمؤتمر اإلسالمي في تأسست منظمة ا ) 34(

 مختلف  وظبط،مسألة حظيت باختالف آبير بين الفقهاء المسلمين الذين آانت لهم اجتهادات آثيرة بتحديد مفهوم الدارين)" الحرب(دار الكفر ، ودار اإلسالم " ) 35(

عابد بن محمد : العولمة وخصائص دار اإلسالم ودار الكفر لمؤلفه  : ظرللمزيد عن هذه المسألة الفقهية أن. والتعريف الذي اعتمدته هو الراجح , األحكام المتعلقة بها 

 .91-51: ص) م2000, 1: ط, الرياض، دار الفضيلة(السفياني 



 لقد كانت دار اإلسالم يف العامل دولة واحدة شعوا متحـدة، وجنسيتـها  الوحيـدة؛              

 ،استمرت فكرة دار اإلسـالم بـشكل قـوي       . -اإلسالم-هي العقيدة اليت ينتمي أفرادها إليها       

 وما تالها   ،هـ656 عـام   -بغـداد-ة ايار اخلالفة العباسية، وسقوط عاصمتها       وفعال إىل غاي  

إال أن انكماشها من النفوس،   . من التفسخ السياسي، حيث بدأت تأخذ شيئا من املرونة، والضعف         

الـبالد اإلسـالمية، وقـسمها إىل       ) 36( دخل املستعمر  عندماوزواهلا من عامل الواقع مل حيدث إال        

متنافرة، وعمل على نشر اللغات األجنبية، واألفكار الغربية، والثقافات الدخيلـة           وحدات سياسية   

فيها، ليتمكن بعد ذلك من تشتيت، وجتزيء الوحدة اإلسالمية، وجعل املسلم غريبا عـن أخيـه                

  .املسلم، وساكن املصر خمتلفا عن ساكن املصر اآلخر، بل أجنبيا عنه

 ، غبار االستعمار عنها، واستعادا لـسيادا      ولكن ومع متكن الدول اإلسالمية من نفض      

العـامل  : " تظهر من جديد، ولكن حتت اسم آخر جديد هو         -دار اإلسالم -ووعيها عادت فكرة    

  .)37("اإلسالمي

   :معىن العامل اإلسالمي
؛ أن كلمة -املعىن اللغوي واالصطالحي للعامل   -من ضمن ما توصلت إليه يف الفرع السابق         

 أما متوافقان مع سياق مـصطلح       -أعتقد-تعددة، وسأذكر فيما يلي معنيان      ذات معان م  " عامل"

   :إليه، وهذان املعنيان مها" إسالم"بعد إضافة كلمة " العامل اإلسالمي"

  .قد يطلق العامل على مناطق يلتقي سكاا يف صفات معينة: أوال

  . وقد يطلق العامل على جمتمعات جتمعها العقيدة: ثانيا
                                                 

 وهزيمتها ،آان في إطار حملة استعمارية أوروبية على أغلب بلدان العالم اإلسالمي اتخذت من ضعف الدولة العثمانية دخول المستعمر إلى البالد اإلسالمية  ) 36(

 .الرجل المريض : واقتسام ترآة ما أسمته , نقضاض على البالد اإلسالمية لالفرصة " نفارين"م بمعرآة 1827سنة 

  .11-7:  ص ،مرجع سابق، اقتصاديات العالم اإلسالمي: راجع محمود شاآر )  37(



  : أحد املعنيني اآلتيني" العامل اإلسالمي"ذلك يكون املقصود مبصطلح وبناء على 

العامل اإلسالمي هو جمموع الدول اليت جيمع بني سكاا اإلسالم؛ أي أنه جممـوع الـدول                : أوال

  . اإلسالمية

  . العامل اإلسالمي هو اجملتمعات اليت جتمعها عقيدة اإلسالم؛ أي أنه جمموع املسلمني يف العامل:ثانيا

  : وبعد تأمل كال املعنيني يتضح أن

ربط تعريف العامل اإلسالمي بالدول اإلسالمية، وبالتايل فهو أمهل باقي املسلمني :  املعىن األول-

  .  الذين ينتشرون يف خمتلف أحناء العامل كأقليات يف دول غري إسالمية

مورة، ولكنه أمهـل البعـد، أو       فهو أخذ بعني االعتبار كل مسلم يف هذه املع        :  أما املعىن الثاين   -

  .الطابع اجلغرايف المتداد املسلمني

 على كال املعنيني، معتربة أن العامل -يف تعريف العامل اإلسالمي-ألجل هذا فإنين سأعتمد 

هو جمموع الدول اإلسالمية مضافا إليها باقي املسلمني؛ الذين ميثلون أقليات يف دول : اإلسالمي

  .غري إسالمية

 الدول اإلسالمية هو حمل اختالف بني الدارسني، والباحثني نظرا الختالف املعيار الذي             لكن حتديد 

واملعايري اليت يعتمد عليهـا     . يأخذ به كل واحد منهم لتحديد ما إذا كانت الدولة إسالمية، أم ال            

  :)38(هؤالء الباحثون هي

تعترب دولة  % 50أكثر من   هو أن الدولة اليت يكون عدد سكاا املسلمني         و:  املعيار العددي  -1

  . إسالمية

                                                 
 . 47-46: ص) م2002 ،ط.د ، دار الكتب القطرية،الدوحة (،العالم اإلسالمي دراسات جيوستراتيجية وجيوبوليتيكية: فهد عبد الرحمن آل ثاني )  38(



 وهو أن تعلن الدولة بأا دولة تطبق الشريعة اإلسالمية، وأشهر الدول اليت             : املعيار الدستوري  -2

اململكة العربية السعودية، واجلمهوريـة اإلسـالمية اإليرانيـة،         : أعلنت أن دستورها اإلسالم هي    

  .واجلمهورية الباكستانية

وهو أن الدولة اليت تقبل عضويتها يف منظمة املؤمتر اإلسالمي، تعترب دولـة              : املعيار التنظيمي  -3

  . إسالمية بغض النظر عن دستورها، واجلوانب العددية فيها

وسأعتمد يف تعريفي للعامل اإلسالمي على املعيار العددي لتحديد الدولة اإلسالمية؛ وهذا نظـرا              

  :ذ به وهيجلملة اعتبارات جعلتين أرجح هذا املعيار، وآخ

الشريعة - إن إعالن أي دولة بأن دستورها هو اإلسالم ال يعين على اإلطالق أا تطبق اإلسالم                 -أ

 بأمت معىن الكلمة، وهذا أمر واقعي، ومعاش، فنحن ال جند أية دولة إسـالمية تطبـق                 -اإلسالمية

الضغوطات الدوليـة   وهذا عائد إىل عدة أسباب أكثرها فعالية؛ هو خمتلف          . اإلسالم تطبيقا جذريا  

وذا جند أن كثريا من هذه الدول اليت أعلنت بأن دسـتورها هـو              . اليت تتعرض هلا هذه الدولة    

  .اإلسالم تتشابه خمتلف ممارساا، وتطبيقاا مع دول أخرى مل تعلن أن دستورها هو اإلسالم

 األقليات اليت تعـيش يف       أما بالنسبة للمعيار التنظيمي؛ فإن األخذ به يعترب إغفاال للكثري من           -ب

يبلـغ عـدد   : فمـثال . دول مل تنضم إىل منظمة املؤمتر اإلسالمي، وهي ذات وزن، وثقل كبريين       

واهلند، والصني مل   .  مليون 38.66 مليون، ويبلغ عددهم يف الصني       149.60املسلمني يف اهلند    

 200 يف حق مـا يقـارب        ما إىل منظمة املؤمتر اإلسالمي، مما جيعل األخذ ذا املعيار جمحفا          ضتن

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن دولتني مثل سورينام، وغويانا مـن أمريكـا               . مليون مسلم 

 مليون مسلم، ويف غويانا     0.4متان إىل املنظمة رغم أن عدد املسلمني يف سورينام هو           ضاجلنوبية من 



عدد املسلمني فيها مليونـا،  وبالتايل فإننا نكون قد منحنا اعتبارا لدولة مل يبلغ      .  مليون مسلم  0.8

  .)39( مليون100وأمهلنا دولة تعدى فيها عدد املسلمني 

وباالعتماد على املعيار العددي يكون العامل اإلسالمي؛ هو جمموع الدول اليت يكون عدد             

، مضافا إليها باقي املسلمني الذين يعيـشون كأقليـات يف دول            %50سكاا املسلمني أكثر من     

  ).وهو املعىن الذي سيتم اعتماده يف هذا البحث (-ةغري إسالمي-أخرى 

آسيا، وإفريقيا، وأوروبا   :  دولة تتوزع على ثالث قارات     45ويبلغ عدد الدول اإلسالمية     

.  دولة يف قارة إفريقيا، ودولتان يف قـارة أوروبـا          17 دولة يف قارة آسيا،      26: على النحو اآليت  

  :)40(وهذه الدول هي

ان، أفغانستان، إندونيسيا، أوزباكستان، إيران، األردن، اإلمارات، أذربيج: الدول اآلسيوية

البحرين، السعودية، العراق، الكويت، اليمن، باكستان، بروناي، بنغالدش، تركمانستان، تركيا، 

  .سوريا، طاجكستان، عمان، فلسطني، قريغيزيا، قطر، لبنان، ماليزيا، املالديف

 السودان، الصومال، املغرب، النيجر، تونس، غامبيا، جزر اجلزائر، السنغال،: الدول اإلفريقية

  .القمر، جيبويت، ساحل العاج، سرياليون، غينيا، ليبيا، مايل، مصر، موريتانيا

  .ألبانيا، البوسنة واهلرسك: الدول األوروبية

  :موقع العامل اإلسالمي

                                                 
 WORLD WIDE SITE    MUSLIM  POULATION:  فإنها مستمدة من؛وغويانا , السورينام, الصين, بالنسبة لعدد المسلمين في آل من الهند)  39(

ON                                                                                                                                                                                                   

                           http://www.islamicpopulation.com   

 % 50فإن آانت النسبة تفوق , ونسبتهم إلى مجموع السكان ,  دولة من خالل التطرق إلى عدد المسلمين في آل دولة 45حددت عدد الدول اإلسالمية بأنه  ) 40(

  . -على اإلنترنت–ي معرفة العدد والنسبة على الموقع السابق معتمدة ف. اعتبرتها دولة غير إسالمية  % 50اعتبرت الدولة إسالمية وإن آانت تساوي أو أقل من 



 ملختلف اجملاري، إن احلديث عن موقع العامل اإلسالمي جغرافيا، وفلكيا، وموقعه بالنسبة

 وإستراتيجيته، والوقوف على أبرز ،واملسطحات املائية؛ يهدف إىل معرفة مدى أمهية هذا املوقع

  .االمتيازات، واملؤهالت اليت حيظى ا

يشغل العامل اإلسالمي موقعا جغرافيا فريدا من خريطة العامل، فهو حيتـل            : " املوقع اجلغرايف  -أوال

آسـيا،  :  القدمي، واجلسر األرضي الذي يربط القارات الكربى الثالث        مركز القلب من كتلة العامل    

 دولة  26م آسيا   ض، وهو ميتد بشكل كبري يف قاريت آسيا، وإفريقيا حيث ت          )41("وإفريقيا، وأوروبا 

 دولة، يف حني متثل أوروبا نسبة ضئيلة من امتداده كوا تضم دولـتني فقـط،                17منه، وإفريقيا   

، وهي موزعة على القارات الثالث      2كم24.809.779: إلسالمي حوايل وتبلغ مساحة العامل ا   

  . يف قارة إفريقيا2كم               13.764.230  :يكما يل

                .  يف قارة آسيا2كم10.965.672

.                                                       .             يف قارة أوروبا2كم  790877

 ر الفولغـا،    يلا مشاال عند أع   60ْخط عرض   "يقع العامل اإلسالمي بني     :  املوقع الفلكي  -ثانيا

انيا، أما امتداده شرقا، فيـصل  وميتد جنوبا حىت خط االستواء، وجنوبه قليال يف إندونيسيا، وترت  

 شرقا يف جزر الفليبني، إىل أقصى الغرب عند الرأس األخضر على خـط              120ْمن خط طول    

  .)42("غربا ْ 20طول 
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يطل العامل اإلسالمي على مجيع احمليطـات       : " املوقع بالنسبة للمجاري، واملسطحات املائية     -ثالثا

تلة يف العامل باستثناء كتلة العامل اإلسالمي؛ فهو        الرئيسية يف هذا الكوكب، وذلك مل يتسن ألي ك        

يطل على احمليط اهلادي يف أقصى الشرق، ويطل على احمليط اهلندي يف اجلنوب، وعلـى احملـيط                 

اخلليج العـريب،   : األطلسي يف الغرب، أما بالنسبة للبحار، والبحريات فيطل العامل اإلسالمي على          

ر، والبحر املتوسط، والبحر األسود، وحبر مرمرة، وحبـر     وحبر العرب، وخليج عمان، والبحر األمح     

  .)43("إجية، وخليج غينيا، وخليج البنغال، وحبر الصني، والبحر امليت، وحبر قزوين، وحبرية آرال

 اليت يطل عليها العامل اإلسالمي جنـده        -الكثرية واملتنوعة -وبفضل هذه املسطحات املائية     

مضيق جبل طارق؛ ويتحكم يف اتصال احملـيط        : األمهية هي يشرف على عدة منافذ حبرية عظيمة       "

األطلسي بالبحر املتوسط، وقناة السويس؛ وهي أهم منفذ صناعي يربط البحر األمحـر بـالبحر               

املتوسط، ومضيق باب املندب، وخليج عدن؛ يتحكمان يف اتصال البحر األمحر ببحـر العـرب،               

باحمليط اهلندي، وببحر الـصني اجلنـويب،       ومضيق هرمز، وخليج عمان؛ ويتحكمان يف االتصال        

  .)44("واحمليط اهلادي
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    - خريطة العامل اإلسالمي-                           

  : سكان العامل اإلسالمي

 مليــون   484.71مليـار و  : )45(م2003يبلغ عدد املسلمني يف العامل حسب إحصائيات        

 مليــون   41.85مليـار و : بـ)  بلدا 45(اإلسالمية  مسلم، إذ يقدر عدد مسلمي البلدان       

 مليون مسلم األقليات اإلسالمية يف خمتلف دول العامل، وتعتـرب           442.86مسلم، وميثل الباقي    

ـ             مليــار  : قارة آسيا القارة اإلسالمية من حيث عدد املسلمني الذين تضمهم، واملقدرين بـ

  . مليون مسلم10.65و

ـ    ـ     414.26: تليها قارة إفريقيا ب  مليون مسلم، وبعدها    51.19:  مليون مسلم، مث أوروبا ب

ـ   ـ      6.62:أمريكا الشمالية ب مليـون مـسـلم،   1.64:  مليون مسلم، مث أمريكا اجلنوبية ب

  . مليون مسلم0.35: وأخريا أستراليا بـ
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ه وإذا كانت السمة الرئيسية للعامل اإلسالمي؛ هي كونه ميثل عامل املسلمني، فإن ذلك ال يعين أن               

خال من خمتلف الديانات، واملذاهب األخرى، فمبدأ الدين اإلسالمي الـذي كفل لغري املسلم             

متثل نـسبة معتنقـي     "حق بقائه على دينه، واستمراره على مذهبه قد جتسد يف الواقع حبيـث             

: ، وما تبقى من السكـان ميثلون الديانات اآلتيـة        %90الديانة اإلسالمية يف العامل اإلسالمي      

كونفوشـيون،  % 1وثنيــون،   % 1.5برامهيـون،   % 2يهـود،   % 0.3صارى،  ن% 6

  .)46("بوذيون% 0.40و

أما إذا تطرقنا إىل احلديث عن السالالت، واللغات اليت يضمها العامل اإلسالمي؛ فإننا جنـده،               

  : فمن سالالته. يضم سالالت متنوعة، ويزخر بلغات متعددة

 اإلسالمي؛ وهم آريـون، وهنـدوأوربيون       من سكان العامل  % 65 القوقازيون ونسبتهم    -1

  . يعيشون يف بالد الفرس، وباكستان، وأفغانستان، ومشال اهلند، والقوقاز

 جنس البحر املتوسط األمسر؛ ويتألف من الساميني يف جزيرة العرب، واهلالل اخلـصيب،              -2

  . ومن احلاميني يف مصر، ومشايل إفريقيا، والصومال، والسودان

فراء اآلسيوية؛ وهم األتراك يف تركيـة، وأذربيجـان، وآسـيا الوسـطى،              األجناس الص  -3

  . واملالويون يف ماليزيا، وإندونيسيا، واملغول، والتتر يف آسيا الوسطى، وأقليات بشرقي أوروبا
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 الزنوج؛ ومنهم البانتو بوسط، وشرقي إفريقيا، والنيليون جبنوب السودان، والدرافيديون؛           -4

مهجنا يتميز مبالمح مالوية، وبشرة داكنة، أو سوداء، وينتمـي إلـيهم            الذين يشكلون خليطا    

  .  سكان بنغالدش، ومسلمو جنويب اهلند

اللغـة  :  متعددة، ولعل أشهرها   -كما قلنا -أما اللغات املستعملة يف العامل اإلسالمي؛ فهي        

  .)47(ة، والسواحليةالعربية، واإلندونيسية، واملاالوية، والبنغالية، واألردية، والتركية، والكردي

بعد هذه اللمحة الوجيزة يف التعريف بالعامل اإلسالمي، ومبوقعه، وبسكانه تظهر لنا الـصورة              

الفعلية لضخامة املوارد البشرية، والطبيعية اليت حظي ا هذا العامل، وخلقت فيه نوعا من الثراء               

لكن . بني خمتلف الدول، واألقاليم   يف خمتلف امليادين، واجملاالت، وأهلته ليتبوأ مكانة استراتيجية         

ولسوء استغالل املسلمني لكل هـذه االمتيـازات، واملؤهالت؛ فإن العامل اإلسـالمي بقـي             

  .مثبطا، وعاجزا عن لعب الدور املنوط به، والتموضع يف املكان اجلدير به

  التعريف بالشيخ حممد الغزايل: املبحث الثاين

 كمولــده، ونشأته األوىل، ؛همة من حياة الشيخ الغزايليتناول هذا املبحث بعض اجلوانب امل

ومسريته العلمية، والعملية يف خمتلف مراحل الدراسة، وحمطـات العمل الدعوي، إضافة إىل 

تطرقه ملختلف األوضاع اليت عايشها الشيخ منذ نعومــة أظافره، وكان هلا تأثري على 

 سامهت يف صقل مواهبه، وبلورة اهتماماته شخصيته، وهذا بغية إدراك اللبنات األساسية اليت

 االيت انعكست يف خمتلف املواقف، واآلراء اليت عرف.   
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  حياة الشيخ الغزايل: املطلب األول

  مولده: الفرع األول

حمافظة البحرية  ) إيتاي البارود (يف قرية نكال العنب مركز      ) حممد الغزايل السقا  (ولد الشيخ   
… ؛ وهي إحدى احملافظات الكربى بالوجه البحري مبصر       )م1917 سبتمرب   22(م  1917سنة  

حممـود سـامي    (هلا تاريخ طيب، فمنها أيضا خرج اجملاهد الـشاعر        ) نكال العنب (وهذه القرية   
كما أن منطقة إيتاي البارود خترج منها عدد كبري من الرجال املخلصني، مثل الـشيخ               ) البارودي

يخ حممد عبده، والشيخ حممود شـلتوت، والـشيخ     سليم البشري، والشيخ إبراهيم محروش، والش     
حسن البنا، والدكتور حممد البهي، والشيخ حممد املدين، والشيخ عبد العزيز عيسى، والشيخ عبد              

  .)48(اهللا مشد، وغريهم
، وتيمنا باسم أيب حامد     ρتيمنا باسم الرسول  ) حممد الغزايل (وقد مساه والده باسم مركب هو       

  .الغزايل

خوة كان هو أكربهم، وهلذا كان والده يعلق عليه         إحممد الغزايل بني سبعة     وقد نشأ الشيخ    
ال حتزنوا تركت لكم    : أكرب آماله يف رعاية األسرة، فكان الوالد إذا مرض يقول لزوجته، وأوالده           

 حممد الغزايل، وكان الشيخ الغزايل عند حسن ظن والده به، فقام بواجبه حنو األسـرة                -بعد اهللا -
  .)49(خري قيام

فمنبـت  .  وأهم ما ميز مولد الغزايل؛ هو طيبة املنبتني اللذين سعدا باحتضـانه، ورعــايته            
األسرة كان طيبا طيبة الوالد املتدين، الكرمي، وإحسان األم الفاضلة، البـارة، ومنبت القريـة              
كان طيبا طيبة األعالم الراسخني، والرجال املخلصني، الذين جادت م فكـانوا فخرا هلـا،              

  .وملصر، وللعامل اإلسالمي بأسره

  تعليمه: الفرع الثاين
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 إىل تعليم ابنه، وحرص عل بـذل قـصارى          -والد الغزايل -كغريه من اآلباء سعى أمحد السقا       
جهده من أجل توفري كل الظروف، والعوامل املواتية إلمتام تدريس ابنه، فكانت البدايـة مـع                

  .ضرورة حفظ القرآن الكرمي

  : الكتاب التعليم يف-أوال

كان الكتاب، وال يزال مرحلة هامة يستعني ا خمتلف اآلباء لتعليم أبنائهم فيها؛ ألا تكفل هلم                
حفظ القرآن الكرمي، إن مل يكن كله فجزء منه، كما أا تعتـرب توطئة للدراسة النظامية مبـا                 

  .متهد هلا من مبادئ القراءة، والكتابة، وغري ذلك

هتما حبفظ ابنه للقرآن الكرمي، فسعى إىل جعل الكتاب املرحلــة           وقد كان والد الغزايل م    
عندما ولدت شرع يهتم يب، فمـا       : " إذ فيما يرويه الغزايل عن أبيه قوله       ،األوىل لتعليم ولده األكرب   

بلغت اخلامسة حىت كنت يف الكتاب، أحفظ القرآن مع غريي من الصبية، وملا كان هو من احلفاظ      
لكتاب على أال أضيع الوقت سدى، جيب أن أستظهر القرآن الكرمي يف أقصر             فقد تعاون مع فقهاء ا    

وانطالقا من رغبة األب مضى الغزايل الطفل حيفظ القرآن يف الكتاب، حىت إذا مـرت               . )50("مدة
بقيت يف الكتاب إىل سن العاشرة،      : "يقول الغزايل . مخس سنوات أصبح هذا الطفل حافظا للقرآن      

زيز، وعرفت مبادئ احلساب، وشيئا قليال من قواعد اإلمالء، ورأى أيب           فأمتمت حفظ الكتاب الع   
وهكذا جتـاوز الغـزايل      .)51("أن يقدم على مرحلة تعد عصيبة بالنسبة له، لكنها مهمة بالنسبة يل           

  .حياة، ودراسة الكتاب لينتقل إىل املرحلة الثانية؛ وهي مرحلة التعليم يف املعهد الديين
  :د اإلسكندرية الديين التعليم يف معه-ثانيا

بعد ختطي الغزايل ملرحلة الكتاب، أصبح مهيئا لاللتحاق باملعهد األزهري املتواجد يف مدينة             
وكان لزاما على أسرته أن تنتقـل معـه إىل اإلسـكندرية            ،  م1928اإلسكندرية، وهذا يف سنة     

 وهكـذا انتقلـت     -فهو ال يزال طفال يف العاشرة من عمره       -الستحالة عيش الغزايل فيها لوحده      
األسرة مع الغزايل بعد أن باع األب دكانه يف القرية، واشترى مكتبة حبي كرموز يف اإلسكندرية،                

وقد .  املنهل الذي استقى منه الغزايل كثريا من قراءاته، ومطالعاته         -هذه املكتبة -أصبحت فيما بعد    
نيا، ومدنيا وفق نظام اليـوم      قضى الغزايل يف معهد اإلسكندرية تسع سنوات يتلقى فيها تعليما دي          
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الكامل، وكانت الدراسة موزعة بني العلوم الدينية، واملدنية، يف حني غابت اللغات األجنبية عـن               
 إضـافة إىل مبلـغ      ،املقرر، وكانت الدراسة نصف داخلية؛ إذ أعدت باملعهد غرف فسيحة للنوم          

 وهذا من أجل مساعدة     -نيكان من أوقاف املسلم   -يصرف للطالب قدره ثالثون قرشا يف الشهر        
الطالب، وقد انتفع الغزايل أكرب النفع من هذا املبلغ عندما اضطربت أحوال أبيه االقتصادية، والذي               

  .)52(قارب اإلفالس فقرر العودة إىل القرية، بعد أربع سنوات من مغادرته هلا
لـيم االبتـدائي،    بعد قضائه أربع سنوات يف التع     -انتقل الغزايل إىل مرحلة التعليم الثانوي       

 أين حدثت له مواقف تستحق التأمل؛ ألا تـوحي ببـدء            -وثالث سنوات لنيل شهادة الكفاءة    
تشكل الوعي السياسي، والتفاعل مع خمتلف األحداث اليت تشهدها الساحة املصرية آنذاك، ومـن            

صر، واسـتبداله   قيام الغزايل بقيادة مظاهرة طالبية ضد قرار إلغاء الدستور القائم مب          : هذه املواقف 
األمر الذي أدى إىل اعتقاله، والتحقيـق معـه، مث          )53(بدستور آخر على يد إمساعيل صدقي باشا      

لألسـباب  -اإلفراج عنه بكفالة مالية بالكاد دفعها والده، مث قاد مظاهرة أخرى داخل معهـده               
نفصال التام عن    أدت إىل التحقيق معه مث فصله سنة كاملة عن الدراسة، مما أدى به إىل اال               -نفسها

 من اخلارج، وقد كان هذا القرار مغامرة        -القسم األول -املعهد، وتقدمه المتحان الشهادة الثانوية      
 -كما يقول الغـزايل   -بكل ما حتمله معاين الكلمة، إال أن رمحة اهللا به، واستجابة اهللا لدعاء أبيه               

  .كانت السبب يف جناحه، ومواصلته للدراسة، وكأن شيئا مل حيدث
واصل الغزايل دراسته الثانوية يف ظرف ازدادت فيه أزمات والده، مما دفعـه إىل تـدريس                
بعض األطفال نظري أجر زهيد يساعده على إكمال مشواره الدراسي، فأحرز الـشهادة الثانويـة               

ومـن  . األخرية، ومتكن أخريا من جتاوز هذه املرحلة الصعبة، لينتقل إىل مرحلة أخرى من التعليم             
 ذكره يف هذه املرحلة؛ هو احلدث الذي عرفه الغزايل يف العام األخري من دراسته يف معهـد                  اجلدير

م يف مـسجد هرمـز،      1937اإلسكندرية، إذ مت اللقاء األول بينه، وبني األستاذ حسن البنا سنة            
لينشأ منذ هذا اللقاء تأثر قوي، وصادق بالبنا جعل الغزايل يعاهد نفسه على متابعة حسن البنـا،                 

  .)54("قررت من يومها أن أتبعه، وأن أسري معه على درب واحد خلدمة اإلسالم، واملسلمني: "قائال
  : التعليم يف كلية أصول الدين-ثالثا
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م، وعكف على مواصلة    1938التحق الشيخ الغزايل بكلية أصول الدين جبامع األزهر عام          
أما عن وضع الدراسة، ومـستواها يف       . التعليم برفقة زمالئه؛ الذين جاءوا من خمتلف مدائن القطر        

إن … إن املناهج املوضوعة تكفـي، وتـشفي      : "األزهر، فقد اعتربه الغزايل جيدا، وثريا إذ قال       
الطريقة اليت تعلمنا ا تفتق األذهان، وحترر املراد، وتضبط املفاهيم ـ وتضمنت مناهج الكلية إىل  

 العصور، وتوسعا آخر يف علـم الـنفس،         جانب العلوم التقليدية دراسة موسعة للفلسفة يف شىت       
  .)55("خلا…واألخالق

وإضافة إىل املناهج القيمة، والدراسة اجليدة؛ فإن األساتذة الذين تتلمذ الغزايل، وتأطر على             
 أمثال الشيخ حممد أيب زهرة، والدكتور حممـد         ؛أيديهم كانوا يف اعتباره، وتقييمه رجاال راسخني      

اخلويل، والدكتور عبد الوهاب عزام، واألسـتاذ عبـد الوهـاب           أمحد الغمراوي، والشيخ أمني     
… والعالمة الدكتور حممد عبـد اهللا دراز، والـدكتور حممـد يوسـف موسـى              … خالف
  .)56(وآخرون

والشيء األكيد؛ هو أن الغزايل تأثر ؤالء األساتذة الكبار، وأخذ عنهم نصيبا وافرا من خمتلف 
  . علميا، وذخرا فكريا يف مستقبلهالعلوم، واملعارف اليت شكلت له زادا

وقد متيزت هذه املرحلة األزهرية بدخول الغزايل ألول مرة عامل الكتابة، فقد حظي بنـشر               
وبتلقيه التشجيع،  , "اإلخوان املسلمون واألحزاب  "وكان عنوانه    ،)57(أول مقال له يف جملة اإلخوان     

ال اإلخوان عليه، عكف الشيخ علـى       واحلث على الكتابة باستمرار من األستاذ حسن البنا، وإقب        
التأليف، وخصص له حيزا من وقته الذي أصبح موزعا بني عدة جهات؛ فهو يدرس، ويكتـب،                

  .وينشط يف جمال الدعوة، واإلرشاد
، Ιأما ظروفه املادية؛ فإا كانت تزداد شدة، وقسوة يوما بعد يوم، لكـن وبفـضل اهللا                 

مث حصل من   .)58(م1941صل على شهادته العالية سنة      وعونه أى الغزايل دراسته على خري، وح      
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 بعد زيارتهم له ،م في بيت حسن البنا في مدينة اإلسماعيلية1928 زآي المغربي في مارس ،إسماعيل عز,  عبد الرحمن حسب اهللا، فؤاد إبراهيم،أحمد الحصري

 وانتقال معه المرآز العام لإلخوان ،لبنا إلى القاهرةم انتقل ا1932 وفي سنة ،حيث بايعوا اهللا على أن يكونوا لدعوة اإلسالم جندا من أجل حياة الوطن وعزة األمة

م تم 1933 وفي سنة , وعضوا بارزا في الجماعة، آان الغزالي الرجل الثالث في هذا التشكيل، وقد تم إنشاء شعبة لجماعة اإلخوان بكلية أصول الدين،المسلمين

 .م صدرت مجلة الشهاب 1947ثم في سنة م صدرت مجلة النذير 1938 وفي سنة ، إصدار جريدة اإلخوان المسلمين
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وقد تزوج الغزايل وهو    . )59(م1943سنة  ) املاجستري(الكلية نفسها على إجازة الدعوة، واإلرشاد       
 ولـدين، ومخـس     ؛طالب يف كلية أصول الدين من ابنة رجل صاحل من قريته، وأجنب سبعة أبناء             

  .)60(-رمحه اهللا-موتـه وكان جدا لعدد كبري من األحفـاد قبـل … فتيات
  عملــه: الفرع الثالث

كان أمرا طبيعيا أن يسعى الغزايل إىل البحث عن الوظيفة مبجرد حصوله علـى شـهادة                
العاملية، سيما أنه القى الكثري من الصعوبات، والشدائد طيلة مشواره الدراسي، هلـذا تقـدم إىل                

ارها، وعني إماما، وخطيبـا، ومدرسـا       مسابقة للعمل بوزارة األوقاف، واستطاع أن جيتاز اختب       
مبسجد عزبان بالعتبة اخلضراء يف القاهرة، وكانت هذه هي أول وظيفة حكومية له، مث عمل مفتشا       

ة املنيا،  ظا، ومرشدا يف مركز أيب قرقاص مبحاف      ظملساجد القاهرة، ونقل بعدها إىل األزهر فعمل واع       
م إىل  1946ملدة عامني من    " نور اإلسالم "ير جملة    مث رئيسا لتحر   ،اظمث نقل إىل القاهرة ليعمل واع     

م اليت كان يصدرها األزهر، وكانت هذه اجمللة ختص علماء الدعوة اإلسالمية، مث عاد مرة               1947
ل يتدرج يف عـدة     ظأخرى لوزارة األوقاف ليعمل وكيال إلدارة املساجد، مث مديرا للمساجد، و          

 مديرا عاما للتدريب، مث مديرا عاما للدعوة واإلرشاد         وظائف، فعني مراقبا عاما للشؤون الدينية، مث      
  .)61(م1981م، وأخريا وكيال لوزارة األوقاف لشؤون الدعوة اإلسالمية عام 1971عام 

إذا كان مشوار العمل لدى الغزايل حافال مبختلف الوظائف اليت تدرج فيها؛ فإن ذلك 
دعوة اإلسالمية يف مصر، والعناية باملساجد، دليل على قيمة اجملهودات اليت بذهلا، وقدمها خلدمة ال

وأنظمة العمل، واإلرشاد فيها، وحرصه الدائم على نشر الوعي الديين بني اجلماهري، وحتفيزها على 
لكن وبسبب ظروف . إدراك حقيقة الواقع الذي تعيش فيه، وحتيا بني أحداثه، وتتفاعل مع ظروفه

 السياسية اليت باتت تضيق من جهود الغزايل، وممارساته متعددة لعل أمهها، وأشدها تأثريا؛ الظروف
فقد اضطر الشيخ إىل مغادرة مصر، واالنتقال إىل الدول اإلسالمية اليت فتحت له أبواا، . الدعوية

ورحبت به داعية، وأستاذا، ومرشدا، وأهم هذه الدول؛ اململكة العربية السعودية، وقطر، واجلزائر، 
  .اخل…والكويت
م أمضى شـهر رمـضان يف دول الكويـت، وقطـر،            1973م إىل   1968رة من سنة    ففي الفت 

مبكـة  -وسافر إىل اململكة العربية السعودية، أستاذا جبامعة أم القــرى            .)62(والسودان، واملغرب 
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وشارك يف ملتقيـات    … م1981م وسنة   1974ما بني   :  فأمضى باجلامعات السعودية   -املكرمة
أسـتاذا  -وعمـل يف قـطــر     . م1980 منذ سنة    -سنويا-ام  الفكر اإلسالمي باجلزائر بانتظ   

  .)63(م1984م، وسنة 1982 ما بني سنة -زائرا
م عمل رئيسا للمجلس العلمي جلامعة األمري عبد القـادر للعلـوم            1989م و 1984وبني سنة   

وقاد حركة  … اإلسالمية باجلزائر؛ اليت أسسها هو بكلية واحدة، مث توسعت لتشمل سبعة كليات           
إن اهللا قيض للجزائر من حيفظ عليها عروبتها، وإسالمها         : "يب يف اجلزائر حىت قال اجلزائريون     التعر
  .)64("عبد احلميد بن باديس أوال، وحممـد الغـزايل ثانيا: مرتني

، والنهوض باألمة اإلسالمية؛ Ιوذا املشوار الطويل من العمل يف سبيل إعالء كلمة اهللا 
 الذي يهب نفسه ألمته، ومينح فكره، وقلمه، ولسانه لنشر الوعي كان الغزايل منوذجا للداعية

  .اإلسالمي يف أي مكان يكون فيه، وحتت أي ظروف تكتنفه، وحتيط به
  رصيده الفكري: الفرع الرابع

ترك لنا الشيخ الغزايل رصيدا كبريا من الكتب، واملقاالت، واحملاضرات، واخلطب، 
ساره الدعوي، والفكري؛ فكانت متنوعة بتنوع الظروف اليت والدروس اليت ألفها، وألقاها طيلة م

عايشها، وقيمة بقيمة التجارب اليت خاضها، واملواقف اليت شهدها، ومعربة عن حصيلة السنني اليت 
محلت يف طياا معاناة عميقة عاشها الشيخ، وجترع منها كؤوس األسى، وذكريات مجيلة ألوقات 

هلذا فإن الرصيد الفكري للشيخ ناطق باحلقائق، . امل الفسيحسعيدة قضاها يف خمتلف ربوع الع
 فقد وجهه الشيخ خلدمة اإلسالم، والدفاع عن محاه .ومعرب عن الواقع الذي ألف، أو ألقي فيه

: اليت تترصدها جبهات عدة، وضمنه كل أحاسيسه، ومشاعره، وأمانيه؛ فكان كما قال هو عنه
ظرة، أو ندوة، أو مداخلة شاركت فيها؛ إمنا هي قلب كل كتاب كتبته، وكل حماضرة، أو منا"

 يوم القيامة، وأسأله أن يتقبل ذلك Υيتحرق، وعاطفة تتحرك، وكل ذلك أقدمه بني يدي ريب 
  .)65("خالصا لوجهه تعاىل

  كتب الشيخ الغزايل: أوال
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كل "أما كتب الغزايل؛ فإن احلديث عنها حديث عن مكتبة غزالية تفوق اخلمسني كتابا، و             
كتاب منها ميثل صمودا فكريا، ومقاومة إسالمية للهجمات اليت تعرض هلا اإلسالم يف هذا القرن               

، وخري دليل على ذلك عناوينها الـيت        )66("قرن االستقالل املزيف، واالزام الفكري    … العشرين
وكتب الغزايل كما عرضها مسعود     . توحي ببعض ما تنطوي عليه من هذا الصمود، وهذه املقاومة         
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  تكرمي الشيخ الغزايل: ثانيا

حظي الغزايل بالتكرمي، والتقدير من طرف عدة دول، ومؤسسات علمية، وفكرية، 
له العديد من األومسة، واجلوائز تقديرا جلهوده الدعوية الكبرية، وعرفانا خبدمته املتواصلة وقدمت 

ومن بني هذه األومسة، واجلوائز مثاال ال . لقضايا اإلسالم، واملسلمني يف شىت أرجاء املعمورة
  :)68(حصرا

  .م1989-هـ1409حصل على جائزة امللك فيصل عام  -1

                                                 
  .84-83:  ص، مرجع سابق،الشيخ الغزالي حياته وعصره وأبرز من تأثر بهم:  رمضان خميس الغريب ) 68(



م على أعلى وسام جزائري سلمه له الرئيس 1989-ـه1409 حصل يف العام نفسه -2
  .الشاذيل بن جديد عن جهوده يف تأسيس، وإنشاء جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية

، وتسلمها من السفري الباكستاين يف القاهرة يف "متغة االمتياز" حصل على أرفع وسام باكستاين -3
  .م17/09/1990 –هـ1411 من شهر مجادى اآلخرة 06

م من اجمللس 1991هـ 1412 حصل على جائزة الدولة التقديرية يف العلوم االجتماعية لعام -4
  . م1992–هـ1413األعلى للثقافة من مصر، وأعلنت النتيجة عام 

م ملا متيز به من نشاطه الفكري؛ وهي جائزة 1991–هـ1412" كاتب العام" اختري جلائزة -5
، وقيمتها عشرة آالف )علي وعثمان وحافظ(عودية حتمل اسم تقدمها جريدة الشرق األوسط الس

  .دوالر، وميدالية ذهبية
  وفاة الشيخ الغزايل: الفرع اخلامس

م واصل مشواره الدعوي؛ فكان 1989بعد عودة الغزايل إىل مصر، واستقراره فيها سنة 
ويعتذر عن حضور حيضر بعض امللتقيات العلمية، والفكرية اليت يدعى إليها يف خمتلف البلدان، 

دعي الشيخ الغزايل سنوات متتابعة حلضور مهرجان "وكان قد . بعضها اآلخر، تبعا حلالته الصحية
لكنه كان يعتذر لظروفه الصحية، … اجلنادرية الذي يقام بالرياض عاصمة اململكة العربية السعودية

عه، وكأنه يناديه لقبول هذه اليت لقي اهللا فيها، فقد كان هناك شيء يدف)م1996(أما يف هذه السنة 
حيث لىب نداء ربه، فصعدت روحه إىل … سافر إىل اململكة العربية السعودية"وهكذا . )69("الدعوة
، والقلم يف يده يدون نقاطا للدفاع عن اإلسالم، مساء يوم اجلمعة -يف قاعة امللك فيصل-بارئها 

 املدينة املنورة عاصمة م، ليدفن بالبقيع يف1996 مارس سنة 09-هـ1416شوال سنة 17
  .)70("النبوة، على ساكنها أفضل الصالة، والسالم

 خسر العامل اإلسالمي واحدا من أكرب املدافعني عنه، -حممد الغزايل-وبوفاة الشيخ 
واملستميتني يف سبيل رد العدوان عليه، وإعادته إىل مكانته احلقيقية اليت يستحقها؛ وهي الصدارة 

كُنتم خير أُمٍة أُخِرجت ِللناِس تأْمرونَ ِبالْمعروِف وتنهونَ عِن {  :Ιقا لقوله بني خمتلف األمم مصدا
 -وإن رحل عنا جبسده-ولكن عزاؤنا الوحيد؛ هو أن مثل الغزايل  .)71(}الْمنكَِر وتؤِمنونَ ِباللَّه

 ستظل تنبض باحلياة، وتظل تسحر فإنه باق بفكره الوضاء، وقلمه املعطاء؛ الذي خط لنا كتبا
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فرحم اهللا شيخنا، .  بالرمحة، واملغفرة، واجلنةΥالعقول، واأللباب فال تنفك تدعو لـه املـوىل 
  .-اللهم آمني-وإمامنا، وأستاذنا، وغفر له، وأسكنه فسيح جنانه 

  دواعي اهتمام الغزايل بتخلف العامل اإلسالمي: املطلب الثاين
ب الشيخ الغزايل يلحظ تطرقه بصورة مستمرة لتخلف املسلمني، ال شك أن الدارس لكت

واحنطاط العامل اإلسالمي؛ فهو يتحدث يف أغلب كتبه عن التخلف احلضاري الذي بات أمرا 
سر تأخر العرب "خطريا، وقضية بالغة التعقيد، وهو وإن أفرد هلذا املوضوع كتابا عنونه بـ 

 خلو باقي كتبه من تناول هذه القضية، وكل ما يف -طالقعلى اإل-؛ فإن ذلك ال يعين "واملسلمني
 يف جذور قضية -الغزايل-األمر هو التفاوت من كتاب آلخر يف طريقة عرضه هلا، فتارة يغوص 

التخلف، ويتعمق يف حتليل خمتلف أبعادها بغية اخلروج بصورة دقيقة هلا، وتارة أخرى جنده يكتفي 
من خالهلا إىل كالم طويل اختزله فيها، ويشري إىل أبعاد بإشارات سريعة، وومضات خاطفة يوحي 

  . عميقة، قدم لنا مفاتيحها، وترك لنا مهمة سرب أغوارها، وكشف مالبساا
واهتمام الغزايل مبوضوع كهذا، ما كان من حمض الصدف، وإمنا انبعث من خلفيات 

يف خمتلف كتاباته لدرجة عديدة، وعوامل كثرية، أدى تالمحها إىل بلورة، ورسوخ هذا املوضوع 
أن التخلف جرمية تستحق العقوبة، وأن األمم اليت تستبقي أسباب التخلف ال بد أن "اعتباره 

وهكذا أودع الغزايل يف كتاباته . )72 ("يغشاها ما غشيها، وخباصة املسلمني املفرطني يف رسالتهم
ه؛ فجاءت عباراته فياضة عن ختلف املسلمني مشاعر احلب، والشفقة، والغرية على دينه، وأمت
  .بأحاسيسه جتاه أمته، وزاخرة بأحزانه ملا أصاا من التأخر، والتقهقر

وإنين إذ أحاول تتبع، ورصد العوامل اليت دفعت بالشيخ إىل االهتمام ذا املوضوع؛ إمنا 
يف وقد خلصت . أبتغي إدراك مدى عمق تأثريها عليه، وبلوغها به إىل هذا املستوى من االهتمام

 معتقدة أا كانت وراء توجيه ،حماوليت هذه إىل مجلة من العوامل اليت سأعرضها فيما يلي
  .اهتمامات الغزايل حنو ختلف العامل اإلسالمي

  البيئة اليت نشأ وعاش فيها الغزايل: الفرع األول
متثل البيئة  يتأثر ا، ويؤثر فيها باستمرار، هلذا -ال حمالة-إذا كان اإلنسان ابن بيئته؛ فإنه 

إحدى أهم، وأبرز، وأقوى املؤثرات يف حياة اإلنسان مبا يترسخ يف ذهنه من تصورات، ويصقل يف 
والبيئة على اختالف أمناطها، . شخصيته من طباع، ويتبلور يف مواقفه من تصرف، وسلوك

                                                 
  . 82: ص) ت.د ،ط.  د ، الزيتونة لإلعالم والنشر،باتنة (،ناالغزو الثقافي يمتد في فراغ:  محمد الغزالي ) 72(



لى  كانت من أهم املؤثرات ع؛-السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، والثقافية-وجوانبها 
  .اهتمامات الغزايل، وتوجهاته الفكرية املختلفة

  : البيئة السياسية-أوال
م مبجموعة من األحداث، فقد 1917متيزت البيئة السياسية املصرية قبيل مولد الغزايل سنة 

 هنري وتوىل منصب املندوب السامي مبصر السري"م 1914اندلعت احلرب العاملية األوىل سنة 
د مجيع موارد البالد ال للدفاع عن القناة، وجبهة سيناء فحسب، بل فاجتهد حلش) 73(مكماهون

لشن حرب هجومية على الترك يف فلسطني، وأرسلت مجوع املصريني للعمل يف تلك اجلبهة، 
فأصاا شواظ من نار احلرب الدائرة، ومل تعد األجور املرتفعة تغري الفالحني بالتطوع، فعمدت 

ريد جنالد (وختلى مكماهون عن منصبه للسري … فالحني بالقوةالسلطة إىل جتنيد العمال، وال
حاكم السودان العام السابق، فأعلن هذا أن سيادة تركية على مصر زالت، وأن مصر ) 74()ونغت

  . )75("وضعت حتت احلماية الربيطانية
وهكذا أشرك املصريون يف احلرب ليذوقوا من ويالا، ويتحملوا من أوزارها، وكانت 

تسخري العمال يف األشغال، واحلركات العسكرية، واستعمال املرافق العامة " متمثلة يف آالم مصر
لدرجة العطل، وحتويل املدارس إىل مستشفيات، ومزامحة الشعب يف غذائه، والتحكم يف أسعار 

ونتيجة هلذه األوضاع الصعبة، واملعقدة اليت أضحت قدرا حمتوما على املصريني، بدأ  .)76("القطن
ي بتأييد ظاس بضرورة التخلص من هذا احملتل يتبلور، وخاصة عندما ظهر سعد زغلول، وحاإلحس

وعندما قامت السلطة يف "اجلماهري له على ضرورة مطالبة احملتل بالرحيل التام عن أرضه، 
م بالقبض على سعد زغلول، وزمالئه ونفيهم إىل جزيرة مالطة التهبت الثورة يف 1919مارس08

  .)77("ناألرياف، واملد
وقد رسخت يف ذهن الغزايل بعض الصور عن هذه الثورة؛ اليت امتدت حىت قريته، ورمست 

برزت إىل الدنيا يف كبوة من تاريخ اإلسالم، : "يف خميلته صورة سلبية للمحتل اإلجنليزي إذ قال

                                                 
 وانشغال ، لكنه وأمام مقاومة المصريين له، تقلد هذا المنصب عند قيام الحرب العالمية األولى، هنري مكماهون هو المندوب السامي لبريطانيا في مصر ) 73(

 .ذا المنصب  وإعانته تخلى عن ه،الحكومة البريطانية في لندن عن مساعدته

م بعد أن 1914 وهو الذي أعلن فرض الحماية البريطانية على مصر سنة ، ريد جنالد ونغت خلف مكماهون في منصب المندوب السامي لبريطانيا في مصر ) 74(

 .م 1882آانت قد احتلتها سنة 

: ص) م1994 ،1:  ط ،مؤسسة الرسالة، بيروت (،"ات السياسية دراسة في التطورات واالتجاه"تاريخ مصر والسودان الحديث والمعاصر:  أحمد طربين ) 75(
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… ريحوأيام كئيبة كان اإلجنليز فيها حيتلون مصر، كما احتلوا أقطارا فيحاء من أرض اإلسالم اجل
 شاركت يف الثورة العامة ضد اإلجنليز، -حمافظة البحرية-وأذكر أن قرييت الصغرية نكال العنب 
وجاءت فرقة من جيش االحتالل، وعسكرت أمام أحد ! وقطعت أسالك اهلاتف، وأعلنت التمرد

املساجد، واستخفى الناس يف البيوت، وقتل أحد الفالحني الذين مل يلتزموا بتعليمات منع 
  . )78("تجولال

 فإا أزيلت -كما سبق-م 1914كانت السيادة التركية قد أزيلت عن مصر سنة  وإذا
 مارس 26عن العامل اإلسالمي بأسره عندما أعلن مصطفى كمال أتاتورك إلغاء اخلالفة يف 

والقرن الذي ولدت : "يقول الغزايل.  وهو أعظم، وأخطر حدث عرفه العامل اإلسالمي؛م1924
 سنني حىت كان املرتد التركي مصطفى بعأ القرون اليت مرت بديننا احلنيف، مل أبلغ سفيه من أسو

كمال قد رمى باخلالفة اإلسالمية يف البحر، نعم كانت شبحا ال روح له، بيد أن هذا الشبح كان 
مفزعا ألعداء اإلسالم، وإذا كان مغمى عليه حتت هوي املطارق على أم رأسه، فمن يدري؟ قد 

  .)79("جأة، ويستأنف نشاطه املخوف، فموته أجدى على أعداء اإلسالميستيقظ ف
وبإلغاء اخلالفة اإلسالمية ألغي أي احتاد، أو تكتل بني املسلمني يف خمتلف بقاع العامل، 
وهكذا استراحت كل القوى املعادية لإلسالم من شبح اخلالفة الذي ظل خييفها طيلة أربعة عشر 

م شهد 1948ويف سنة . قيام كيان يوحد بني املسلمني، وجيمع مشلهمقرنا، وباتت متيقنة من عدم 
م حني صدر قرار حل مجاعة اإلخوان، 1948حمنة ديسمرب "الغزايل حدثا سياسيا آخر متثل يف 

ومصادرة ممتلكاا، والتنكيل بأعضائها، واعتقال عدد كبري منهم، وانتهى األمر باغتيال احلكومة 
  . )80("دها األول اإلمام حسن البناجهرة ملؤسس اجلماعة، ومرش

وملا كان الغزايل أحد أعضاء مجاعة اإلخوان فقد سجن مع الكثري من إخوانه يف سجن 
لكن كل . الطور قرابة العام، ذاقوا خالهلا أمل الفراق عن األهل، واألحباب، وحرموا من حريتهم

يما يرويه يوسف القرضاوي؛ ذلك مل يزد الغزايل إال إصرارا على مواصلة مشوار الدعوة، إذ ف
كان الغزايل بعد خروجنا من : "الذي شارك الغزايل يف هذه املرحلة السجن يف معتقل الطور قوله

م هو اللسان األول الناطق باسم الدعوة إىل اإلسالم، واحملامي األول عن 1949املعتقل أواخر سنة 
  .)81("حرماته، ومفاهيمه

                                                 
  .155:  ص، مصدر سابق،قصة حياة :  محمد الغزالي ) 78(

  .156:  صنفسه، المصدر  ) 79(

  .16: ص) م2001 هـ،1421، 01:  ط، مؤسسة الرسالة،بيروت (،-رحلة نصف قرن -الشيخ الغزالي آما عرفته :  يوسف القرضاوي ) 80(

  . 20:  صنفسه، المرجع  ) 81(



ال ترجع أمهيتها إىل أا حمصلة، " الثورة اليت م عرفت مصر قيام1952 يوليو 23ويف 
وامتداد للحركة الوطنية املصرية فحسب، وإمنا أيضا لتجاوز تأثريها احلدود املصرية إىل النطاق 

واألكيد أن . )82(" اإلفريقي، والهتمامها بالقضايا املصريية العربية-العريب، واإلسالمي، واآلسيوي
ة اليت قامت فيها، بل إا كانت مسبوقة بعدة أسباب، وعوامل هذه الثورة مل تكن وليدة اللحظ

   :)83(تتمثل فيما يأيت
 منذ بدايات احلرب العاملية الثانية، حني أعلن اإلجنليز عن نواياهم يف نزع السالح من القوات -1

  .املصرية، األمر الذي أثار موجة من االستياء يف صفوفها، وصمم بعض الضباط على مقاومة ذلك
  .امتهان لكرامة البالد، وعدوان على استقالهلا) 84( فرباير04 اعترب الضباط الوطنيون أن حادثة -2
 امتألت نفوس ضباط اجليش املصري، وجنوده باملرارة يف حرب فلسطني، وخاصة حني -3

أدركوا أم ضحية جهل كبار الضباط، وإمهاهلم؛ الذين كانوا يديرون املعركة من مكاتبهم، وتأزم 
وقف حني اكتشفوا أن األسلحة، والذخائر املرسلة إليهم من القيادة كانت فاسدة، وسقط املئات امل

ولذا كانت . من أبناء اجليش ال لشجاعة العدو، ولكن ألم ال ميلكون السالح احلقيقي للحرب
النتيجة احلامسة اليت خرج ا صغار ضباط اجليش من حرب فلسطني؛ هي وجوب تطهري اجليش 

  .اصر اخليانة، وإعادة تنظيمه، وضرورة إنقاذ البالد من الطغيان، والفسادمن عن
هي يف حقيقتها انقالب عسكري "وإذا كانت هذه العوامل؛ هي السبب يف قيام الثورة اليت 

            :)86(، فإن هذه الغايات تتمثل يف السعي إىل حتقيق ستة أهداف هي)85("دبر بعناية لغايات معينة
  . على االستعمار القضاء-1
  . القضاء على اإلقطاع-2
  . القضاء على االحتكار، وسيطرة رأس املال على احلكم-3
  .  إقامة عدالة اجتماعية-4 
  . إقامة جيش وطين قوي-5 

  .  إقامة حياة دميوقراطية سليمة-6
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اال وقد شارك يف هذه الثورة الضباط األحرار إىل جانب اإلخوان املسلمـني؛ الذيـن علقوا آم             
كبرية عليها، واعتقدوا أن الضباط األحرار سيلتزمون باالتفاق املـربم بـني الطرفني، والقاضي            

متت "بتطبيق الشريعة اإلسالمية، واشتراك الطرفني يف احلكم إذا ما جنحت الثورة، ولكن عندما              
 أمحد  اخلطوة بنجاح، ومت استالم السلطة بعد تنازل امللـك عـن العرش إىل ويل عهده الصغري             

ظهـرت النيات املبيتة لدى الضباط األحرار بشأن       … فؤاد، ومتت السيطرة على مجيع املرافق     
يف قول مجال عبد الناصر؛ بأن الثورة قامت ضـد الظلـم            … قضية تطبيق الشريعة اإلسالمية   

  . )87("االجتماعي، واالستبداد السياسي، واالستعمار اإلجنليزي ال لتحكيم القرآن

ن األحداث، واملواقف كانت احلملة الشرسة، واهلجمة العنيفة ضد اإلخـوان            وبعد سلسلة م  
ويف هـذه   . املسلمني؛ الذين تعرضوا للسجن، والتعذيب بوحشية ال مثيل هلا، ومهجية ال ند هلا            

ويف . األثناء كان للغزايل كغريه من اإلخوان املسلمني نصيب من السجن، والتعذيب، واإلهانة           
 من أخف أهل اإلميان عذابا مع أين اعتقلت، وأهنت على عهد فاروق،             لعلي: "ذلك جاء قوله  

إن اهللا رحـم ضعفي، ومحل عين يف الوقت الذي كـان فيـه املئـات،               . وعهد عبد الناصر  
أزهقت فيـه أرواح كثـرية، وخرجــت      . واأللوف يتعرضون لعذاب تشيب منه النواصي     

ك يف نفسي جنوحا إىل كراهيـة       وقد ترك ذل  … منـه مجـاهري بعاهـات، وذكريات رهيبة    
  .)88("الظلم، وحمبة احلرية، وجتاوبا مع كل صيحة تقدر حقوق اإلنسان، وتصون كرامته

        

على الرغم من قصر الوقت الذي قضاه الغزايل يف السجن، إال أنه حني خـرج منه، كانـت                 
داد إصرارا  صور كثرية قد انطبعت يف ذهنه، وأوقات حزينة قد توطنـت يف نفسـه، جعلته يز             
  .على استرجاع احلرية، ومتسكا باملسار الذي شقه منذ البداية؛ وهو خدمة اإلسالم

مل تكن االعتقاالت اليت نفذها مجال عبد الناصر ضد اإلخوان املسلمني آخر األحداث السلبية              
 الـيت   -حرب النكسة -م  1967يف تلك الفترة، بل تلتها أحداث أسوأ منها، متثلت يف حرب            

إن مجال عبد الناصر مل يكـسب    : "ظم هزائم مجال عبد الناصر؛ الذي قال عنه الغزايل        مثلت أع 
وإذا . )89("معركة قط إال املعركة اليت أدارها ضد إخوانه، وضد اإلسالم، وضد كرامات الناس            

أن مجال عبد الناصر    "م؛ فإن الغزايل يعترب     28/09/1970: كان مجال عبد الناصر قد مات يف      
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 وإذا كان قد تأخر سنتني عن ترك هذه الدنيا؛ فإنه على أية حـال ورث                م،1967مات سنة   
العرب عارا تسود له الوجوه، وورث اليهود نصرا مل حيلمـوا بـه يومـا، وورث املـسلمني                  

  .)90("مشكالت أعقد من ذنب الضب

إن آالم الغزايل ما انفكت تزداد يوما بعد يوم وهو يرى بأم عينه كيف أن اهلزائم، واملـصائب                  

حتل على املسلمني، وجتعلهم يتراجعون إىل الوراء باستمرار، ويتركون الصدارة لغريهم ال لسبب      

وبوفاة مجال عبد الناصر تـوىل      . إال ألم وضعوا مصائرهم بني أيد ضعيفة ال تبصر احلق حقا          

، إفراجه عن املعتقلني  : "أنور السادات احلكم بعده، فتميزت فترته جبملة من اإلجراءات أبرزها         

، وهكذا برز جو مـن      )91("وإعالنه بدأ سيادة القانون، وحماربته ملراكز القوة يف العهد الناصري         

فانطلقت األقالم  . احلرية كفل للمصريني التعبري عن آرائهم، ووجهات نظرهم يف النظام السابق          

  . تكتب احلقائق املكبوتة، والصحف تنشر الوقائع املطموسة
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اصل مشواره الدعوي كإمام خطيب يف األزهر، مث يف جامع ويف هذا اجلو مضى الغزايل يو
عمر بن العاص الذي شهد نوعا من االنتعاش، والتجديد فأصبح يستقطب عشرات األلوف من 
املصلني؛ الذين شدم خطب الغزايل القيمة اليت كانت زاخرة باحلقائق عن واقع اإلسالم، وكل ما 

هذه اخلطب مبثابة القشة اليت قصمت ظهر البعري، حياط به من الدسائس، واملؤامرات، وكانت 
 فقرر ،رها عليه، وعلى أي إنسان آخرظوزجت بالغزايل إىل اخلطوط احلمراء اليت كان النظام حي

الغزايل يف هذه األثناء ترك وطنه، والسفر إىل اململكة العربية السعودية ما دام النظام يف بلده قد 
  .وسائل، واألساليبضاق به ذرعا، وبات يهدده بشىت ال

بعد هذا العرض املوجز ألهم أحداث، وجوانب البيئة السياسية اليت نشأ الغزايل، وعاش 
فالغزايل ونتيجة للظروف السياسية الصعبة اليت اكتنفت حياته، . فيها يتضح مدى تأثره الكبري ا

 بأن االحتالل، والزمت مشواره الدعوي، وما جرته عليه من التعذيب، والسجن، واإلهانة تأكد
وهلذا فإنه اهتم حبال العامل . واالستبداد إذا حال بقطر مل جيعلوه إال رمزا للتأخر، واالحنطاط

اإلسالمي الذي تعرضت أغلب أقطاره لالحتالل، وشهدت شعوبه حكاما ضيقوا عليها دوائر 
 -االستعمار-الل احلرية، وكبتوا أنفاسها، فتفاعل مع الواقع السياسي بكل حيثياته، رافضا االحت

بقوة، وكاشفا عن حقيقته يف استغالل ثروات الشعوب، وخرياا، واسترتاف طاقات األفراد، 
، "كفاح دين"، و"وأطماع االستعمار أحقاد"وإمكانيام وهذا من خالل عدة كتب أبرزها 

  .، وغريها من الكتب"يف موكب الدعوة"، و"حصاد الغرور"، و"ظالم من الغرب"و
الستبداد بصالبة، ومربزا مساوئ احلكم الفردي، وآثاره املدمرة لألفراد ومقاوما ل

فهو يقتل احلريات، ويثبط اإلبداع، وحيرم األمم من التقدم، والتطور، بل إنه قرنه . والشعوب
باالحتالل معتربا إياه استعمارا داخليا، واآلخـر استعمـارا خارجيـا، مث محل االستبداد 

وغريه كثري عن -وجاء حديثه هذا .  اإلسالمي إىل اهلاوية منذ عدة قرونمسؤولية تدحرج العامل
اإلسالم "، و"ظالم من الغرب"، و"اإلسالم واالستبداد السياسي: " يف عدة كتب أمهها-االستبداد

، وغريها من "مشكالت يف طريق احلياة اإلسالمية"، و"ليس من اإلسالم"، و"واألوضاع االقتصادية
  .الكتب

  
  
  
  



  : البيئة االقتصادية-ثانيا
غالبا ما تكون األوضاع االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية مرتبطة باألوضاع السياسية، 

وقد كانت البيئة االقتصادية املصرية اليت عايشها الغزايل مرتبطة بدرجة كبرية . ومشكلة امتدادا هلا
اإلجنليزي من جهة، ومن جهة باألحوال السياسية السائدة فيها؛ واليت ميزها وجود االحتالل 

  .الحتالللأخرى وجود القصر امللكي، وما ميثله من التبعية، واالنقياد 
 لالقتصاد الربيطاين يف الفترة ما بني سنة -بشكل تام-لقد كان االقتصاد املصري تابعا 

م، حيث وجهت بريطانيا االقتصاد املصري بأسره إىل قطاع الزراعة، والذي 1919م و1882
فلم تترك للفالحني املصريني حرية إنتاج ما يريدون من خمتلف .  بدوره بزراعة القطنقيدته

ينتجون قطنا ملصانع إجنلترا، ويستوردون البضائع املختلفة، فال "احملاصيل الزراعية، وإمنا جعلتهم 
ذا حمل للصناعة اليت تثري مشكالت ال داعي هلا، هذا إىل أن مصر مفتوحة للمنافسة اخلارجية، فإ

طالبت صناعة مصرية وطنية حبماية، ودعم، وتشجيع سارع االحتالل إىل اإليعاز برفض طلبها، 
، وبالتايل فإن سياسة بريطانيا؛ كانت قائمة على جعل مصر سوقا )92("إرضاء للمنافسني اخلارجيني

  . ملختلف منتجاا مبنع قيام أي صناعة فيها
 املصرية املالكة، والثرية فقد كانت تستغل هذا عن االحتالل اإلجنليزي، أما عن الطبقة

املزارعني أشد االستغالل، وتفرض عليهم ضرائب باهضة، مما خلق أوضاعا مزرية يف اجملتمع 
إضافة إىل أسباب -املصري ميزه الفقر، واملرض، والبؤس الشديد، والذي سبب تعاظمه، وتفاقمه 

  . وطالبت برحيلهم اليت نددت باالحتالل،1919 إىل انفجار ثورة -أخرى
ت عدة شركات، وقامت ئم حدثت عدة تطورات يف مصر، فقد أنش1919بعد ثورة 

عدة صناعات سامهت يف النهوض باالقتصاد املصري سيما بعد إلغاء االمتيازات األجنبية يف مطلع 
ها، وشعر ضأزيح عن كاهل مصر عبء اإلشراف الدويل الذي طاملا أ"م حيث 1937أكتوبر 

ألول مرة بالفخر بعد أن كانوا ينظرون إىل األجانب يلقون عناية، والتفات املندوبية املصريون 
ولكن هذا التطور احملسوس يف . )93("الربيطانية اليت كانت تصدر عنها األحكام احلقيقية النافذة

 االقتصاد املصري مل يتمكن من القضاء التام على خمتلف صور اهليمنة اإلجنليزية، إذ عرفت مصر يف
إذ أن السلطات الربيطانية اليت كان . األربعينيات تضخما نقديا شامال، كانت بريطانيا مسؤولة عنه

بيدها رقابة إصدار النقد؛ كانت تشتري حاجتها االستهالكية بأسعار عالية مما جعل الباعة، 
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 اختفاء معظم والتجار ال يبيعون إىل الناس طمعا بربح بيع اجلملة الوفري إىل الربيطانيني، هذا إىل
املواد الغذائية، واحلاجات الضرورية، والكسائية، مما أثار احتجاجات صارخة من سائر األوساط، 
وحتدث الناس عن اجملاعة، والفوضى، وعن املصائب اليت تنهال على مصر بسبب وجود السوق 

  .)94("السوداء، وأساليب االحتكار، والتخزين
م؛ اليت كان من أهم أهدافها القضاء 1952ت ثورة ومع تفاقم األوضاع االقتصادية انفجر

وبنجاح هذه الثورة دخلت مصر عهدا جديدا من . على االستعمار، واإلقطاع، واالحتكار
االستقالل، والقضاء على اإلقطاع بسن قانون حتديد امللكيـات، وانتعـاش االقتصاد املصري 

صـر للنظـام االشتراكي بعد م، لكن تبين م1956 قناة السويس سنة مامللحوظ بعد تأمي
استقالهلا يف عهد مجال عبد الناصر، مث حتوهلا يف عهد أنور السادات إلـى النظام الرأمسايل كان 
مشاا ألحوال الكثري من البلدان اإلسالمية اليت نالت استقالهلا، وهو يف صورته العامة إمنا يتمثل 

رت من االستعمار الربيطاين أصبحت تابعة له، فمصـر اليت حتـر. يف استبدال االستعمار بالتبعية
ولغريه من الدول املتقدمة، واملتـطورة يف شـىت اجملاالت؛ ألا ال تزال تعاين من قيود التخلف، 

  .والتأخر الذي مس كل قطاعات احليـاة فيها
بعد هذه الصورة املوضحة لبعض ميزات البيئة االقتصادية اليت عايشهـا الغـزايل، وكانت 

زا األساسية القسوة، والصعوبة، والتعقيد تبني يل؛ أن الغزايل تأثر ا كثـريا لدرجة أن أول مي
كتاب ألفه يف حياته كان منبثقا من زوايا هذا الواقع املـر الـذي نشـأ، وعاش فيه، فقد تناول 

 بناء احلواجز،  قضية الطبقيـة، وسلبياا املتمثلة يف-اإلسالم واألوضاع االقتصادية-يف كتابه هذا 
وإمناء الفروق بني أبناء الوطن الواحد، مث تناول قضية امللكية، واإلقطاع، وكل ما جرته على 

  . املصريني مـن الـذل، واهلـوان، والفقـر، واحلرمان
وملا كانت باقي الدول اإلسالمية متر مبا متر به مصر، وتعاين مما تعانيه؛ فـإن الغزايل مضى 

يرفض اإلقطاع، ويندد بالطبقية، ويصـرخ فـي وجـه االشتراكية، داعيا إىل يف كثري من كتبه 
حتكيم اإلسالم؛ ألنه الدين الوحيد، والنظام الفريد القادر عـلى ختليص الشعوب من كل مظاهر 

فكانت دعوته . ف، والتقهقـر، واالحنطـاط؛ ألن سياستـه يف املال، واالقتصاد أكفأـالتخل
اإلسالم املفترى عليه بني "، و"اإلسـالم واملناهـج االشتراكية ":هذه يف عدة كتب منها

  ".الغزو الثقايف ميتد يف فراغنا"، و"اإلسالم يف وجـه الزحف األمحر"، و"الشيوعيني والرأمساليني
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  : البيئة االجتماعية-ثالثا

ـ              رة لقد ارتبطت البيئة االجتماعية بالبيئة السياسية يف مصر إىل حد كبري، واتسمـت الفت
إذ أن اجملتمـع املصـري كان جمتمعـا       . اليت عايشها الغزايل بأوضاع اجتماعية متردية يف الغالب       

طبقيا تسوده طبقة األغنياء؛ وهم املالكون لألراضي، وطبقة الفقراء؛ وهم إما مالك صغار أثقلـت               
ك الضرائب كاهلهم، وأصبح مههم الوحيد حتصيل لقمة العيش، وإما أجراء لـدى كبـار املـال               

  . يكدحون رجاء سد جوعهم
وقد متيزت أحوال اجملتمع املصري عموما بانتشار الفقر، واملرض، واألمية سيما يف األرياف             

املاء؟ إنه عكر يشربه الناس، ويشربون معه شىت اجلـراثيم، فهـو            : "اليت حتدث عنها الغزايل بقوله    
يف ضالهلا املستأجرون اهللكـى، أو     واخلضرة؟ إن هذه الزروع اليانعة ميضي       ! لالرتواء، وللداء معا  

تلك … !الـمالك املدينون، وعلى مالحمهم من غبار األرض قتام حافل بالنذر من املستقبل املريب    
 واألموال، وتترك أسباب الفنـاء      ،هي حال الريف؛ حال املستودع الذي تأخذ منه الدولة الرجال         

جدت مظـاهر الرخاء، والنعمة منتـشرة      تعمل فيه عملها الشنيع، فإذا تركت الريف إىل املدن، و         
هنا وهناك، ولكن حظ املصريني يف هذا كلـه ضئيـل، إذ أن امليادين، والشوارع الكربى تكاد               

  .)95("تكون وقفا على رؤوس األموال األجنبية
أما عن أحوال اجملتمع املصري يف ظل خمتلف التغريات الدولية احلاصلة آنذاك؛ فقد عـرف               

التفسخ يف أوساط الطبقة الغنية بسبب انفتاحه على الغرب، وتـأثره بعاداتـه،   نوعا من التحلل، و  
م، وعلى الرغم مـن أن اجملتمـع        1945 –م  1939وتقاليده سيما يف فترة احلرب العاملية الثانية        

م، وشهد جماراة،   1801 –م  1798املصري قد تأثر بالغرب منذ احلملة الفرنسية على مصر سنة           
م إال أن اجملتمع املصري     1840-م1805ب، وتقاليدهم يف عهد حممد علي       وتقليدا لعادات الغر  

قد ازداد تأثره، وانقياده للنمط الغريب بشكل كـبري،          "-فترة احلرب العاملية الثانية   -يف هذه الفترة    
فقد انتشرت حانات اخلمر، ودور املالهي الليلية، ودور السينما، واملسارح الليلية، وكثر االهتمام             

وهكذا طبع اجملتمع املصري بطابع مل يعرفه من قبل، ومل يعتـد أن يـسري               . ص، ودور البغاء  باملراق
عليه، وما ذلك إال الختالطه بتلك األجناس الغربية اليت وفدت عليه يف غفلة مـن الزمـان، وإن                  
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لت أنظارهم عند مواطئ أقدامهم، حىت غزوا يف عقـر          ظشئت فقل يف غفلة من املسلمني؛ الذين        
  .)96("وفرض املستعمر عليهم عاداته، وتقاليده بأسلوب أو بآخر، والويل للمغلوبدارهم، 

وهكذا تقاسم اجملتمع املصري بكلتا طبقتيه أوضاعا اجتماعية مزرية، فالطبقة الثرية 
. له انغمست يف امللذات، والشهوات، وذابت يف النمط الغريب السافر عن طريق التقليد األعمى

وقد شهدت .  من اجلوع، والفقر، وقاومت الفناء بأقصى ما أوتيت من قوةوالطبقة الفقرية عانت
ظهرت على "م حتوال ملموسا يف احلياة االجتماعية املصرية إذ 1952الفترة اليت سبقت ثورة 

مسرح احلياة الطبقة املتوسطة، وظهرت كثرا، وقوا، وبرز االهتمام ا، وذلك بسبب كثرة 
ت احلكومة مياه الشرب النقية للقرى، وخصصت الضريبة على صغار وأدخل. العمال، واملصانع

وبدأ املصريون يبذرون يف حميـط احليـاة . املالك، وكان لكل هذا صدى يف احلياة االجتماعية
  .)97("االجتماعيـة، ويتقهقـر النفـوذ األجنيب

النهائي من م عرفت احلياة االجتماعية املصرية تطورا جتلى يف ختلصها 1952وبنجاح ثورة 
إال أن األيام اليت تلت ذلك . االحتالل، واإلقطاع، وكل ما ورثه يف اجملتمع من طبقية، واستغالل

مل تكن ترضى للمصريني بأن يهنؤوا حبياة العدالة واملساواة، إذ أن احلكم الذي سري البالد، وقادها 
  . داتأصبح حكما دكتاتوريا استبداديا؛ سواء يف عهد عبد الناصر، أو السا

ونتيجة هلذه التحديات اليت ما فتئت جتابه اجملتمع املصري، وحتول بينه، وبني حياة الرخاء، 
واحلرية، واملساواة؛ فإن الغزايل الذي عايشها، وتفاعل معها، وأحس مبا أضمرته من سوء، وجور 

أعداء تأثر ا كثريا، مما دفعه إىل رفضها، وفضحها يف خمتلف كتبه اليت كانت سالحا على 
 ودافع عن املساواة، ودعا إىل العمل، واإلنتاج يف -كما ذكر سابقا-فقد رفض الطبقية . اإلسالم
، مث هاجم االستبداد، واستعباد احلكام لشعوم يف كتابه "اإلسالم واألوضاع االقتصادية"كتاب 

لذين عملوا جبد ، كما أنه فضح مؤامرات األعداء ا"قذائف احلق"، و"اإلسالم واالستبداد السياسي"
لنشر االحنالل اخللقي، والتفسخ القيمي، والتحلل االجتماعي يف األوساط املصرية، واإلسالمية من 

، ناهيك عن تصديه "الغزو الثقايف ميتد يف فراغنا"، و"ظالم من الغرب"خالل عدة كتب أبرزها 
ورا، وعبارات شىت لكل أنواع الغزو اليت حتاول النفاذ إىل قلب العامل اإلسالمي؛ متخذة ص

مؤكدا باستمرار أن هذه األمناط الغازية للعامل . كالشيوعية، والرأمسالية، والعلمانية، والتبشريية
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اإلسالمي؛ هي اليت جرته إىل ميدان التخلف احلضاري، وأن اإلسالم هو الكفيل الوحيد بضمان 
  .القيم، واألخالق، والفضائلحياة اجتماعية يسودها العدل، واملساواة، والتعاون، وميلؤها عامل 

  : البيئة الثقافية-رابعا
إن احلديث عن البيئة الثقافية اليت عايشها الغزايل، وتفاعل معها يبدأ من جمال التعليم؛ ألنه 
ميثل عصب احلياة الثقافية، واللبنة األساسية لنمو الفكر، واإلبداع الثقايف، واحلضاري لدى كل 

  .اجملتمعات
 جمموعة مـن    -تاريخ االحتالل اإلجنليزي ملصر   -م  1882يف مصر منذ    لقد شهد التعليم    

والقضاء على ما تبقى من مشروعات حممـد        "اإلجراءات اليت اختذا بريطانيا بغية تعطيل مساره،        
م، وجعلت اللغة العربيـة لغـة       1895، فأوقفت البعثات إىل اخلارج متاما سنة        )98(علي التعليمية 

، مث ألغت التعليم اجملاين يف أغلب املدارس، فلم تعد نسبة ما تنفقه الدولة              أجنبية يف املدارس املصرية   
م، كما أن اللغـة     1906م و 1900، وهذا يف الفترة املمتدة بني سنة        %01على التعليم يتجاوز    

، ووصـلت يف    %100م اللغة الوحيدة للتعليم االبتدائي بنـسبة        1906اإلجنليزية أصبحت سنة    
  .)99(%"76، ويف التعليم العايل إىل %96بة التعليم الثانوي إىل نس

ومل تكن هذه اإلجراءات املتخذة من طرف بريطانيا بدون هدف تصبو إىل حتقيقـه، أو                
كانت سياسة االحتالل يف التعليم تقتضي وضـع منـاهج          "خط تعتزم املضي يف إطاره، بل لقد        

ود من أبناء مصر، وال داعـي       أساسها أوليات القراءة، والكتابة للشعب، وتعليم متوسط لعدد حمد        
  .)100("ألكثر من ذلك فاإلجنليز يتكفلون بالفنيني، واملعلمني من الدرجة العليا

م كانت مبثابة عهد جديد للثقافة املصرية، إذ كان مـن نتائجهـا أن              1919لكن ثورة   
دارة، انطلقت ضة واسعة، وجهود مكثفة إلحياء اللغة العربية من جديد، وإعادا إىل موقع الص             "

وبترسيخها بني خمتلف شرائح اجملتمع املصري، وعرفت املؤسسات التعليمية تزايد وتـرية البنـاء،              
كما أن مصر شهدت ضة يف جمال بناء اجلامعات عرب خمتلف           . والتشييد للمدارس، وجمانية التعليم   

 إبراهيم،  املدن املصرية، فقد حظيت اإلسكندرية جبامعة امللك فاروق، وحظيت عني مشس جبامعة           
 فإنه نال عناية كربى بفضل صـدور قـانون          ؛كما حظيت أسيوط جبامعة حممد علي، أما األزهر       

                                                 
وقد تميز التعليم في عهده بعدة إنجازات هامة آان لها األثر الكبير في نهضة مصر خالل القرن , م1840 إلى 1805حكم محمد علي مصر  في الفترة من  )  98(

واهتم أيضا بالترجمة لنقل , م1820آما أنشأ أول مطبعة في مصر وهي مطبعة بوالق سنة , م1809لبعثات إلى الخارج منذ  اوأرسل,  فقد أنشأ المدارس،التاسع عشر

 ).العربية والترآية ( ى لغات يفهمها طلبة المدارس المصرية وفنونه إل, علوم الغرب
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م، 1938م،  1937م،  1936م، وصدور القوانني املكملـة لـه سـنة          1930إصالحه سنة   
ومبقتضاها أصبح لألزهر معاهده، وكلياته، ودخلت إصالحات كبرية يف مناهجه، مما مكنه مـن              

  .)101("يمة يف جمال الدراسات اإلسالمية، واللغة العربيةالقيام بنهضة عظ
 طالبا به، فقد ملس مثـرة هـذه         -فترة إصالحات األزهر  -وملا كان الغزايل يف هذه الفترة       

هي دراسة حسنة ال جيوز وصفها بأا دينية : "اإلصالحات يف الدراسة، ويف املنهج املتبع قائال عنها      
واملنهج الذي ارتبطنا به كان مـن وضـع         … هلا أنصبة حمترمة   فإن العلوم املدنية كانت      ؛خالصة

وأعتقد أن هذه   … الشيخ حممد مصطفى املراغي؛ وهو من مدرسة الشيخ حممد عبده اإلصالحية          
  .)102("الفترة من أزهى فتـرات التألـق العلمـي فـي األزهر

انـت الـساحة    موازاة مع النهضة اليت عرفتها اللغة العربية، والتعليم مبختلف أطـواره؛ ك           
ضة صحفية كربى مشلت الصحف اليومية، واجملالت األسبوعية العامة،         "اإلعالمية املصرية تشهد    

واملتخصصة، كما مشلت اجملالت الشهرية، وكانت الصحافة مستقلة أحيانا، وتابعـة لألحـزاب             
  . أحيانا أخرى، وقد تنافست هذه الصحافة لرفع املستوى الفكري، والسياسي بني اجلماهري

 يوليو أعظم بكثري من مكانتها بعد هـذه         23وميكن القول بأن مكانة الصحافة قبل ثورة        
أما جمال الكتب فقـد     . )103("الثورة،  سواء يف ناحية العدد، أو احلرية، أو روعة التحرير، واألداء           

عنـاوين  انتعش، وشهد تزايدا كبريا يف دور النشر، والطباعة، والترمجة، مما أثرى الساحة العربية ب             
  .كثرية، ومتنوعة من الكتب القيمة امللبية ملختلف رغبات، وحاجات القراء

 مشلت خمتلف -يف هذه الفترة-لكن البيئة الثقافية املصرية اليت شهدت ضة حقيقية 
جماالا، وجوانبها، عرفت عدة معارك، وهجمات استهدفت يف أغلبها الدين اإلسالمي، والثوابت 

وقد تعددت اجلهات، والقواعد اخللفية هلذه املعارك، وهذه اهلجمات . لتوحيدالراسخة يف عقيدة ا
بني العلمانيني، وامللحدين، والشيوعيني، والتغريبيني، واملاديني؛ الذين وإن اختلفت منطلقام، 

  .  فإن أهدافهم احتدت لضرب اإلسالم، وزعزعة كيانه؛ووسائلهم
اء الدفاع عنه، والذود عن محاه؛ فكان الغزايل وهنا برز الغيورون على دينهم، ومحلوا لو

ومنها . واحدا منهم جابه هذه اهلجمات بانتقاداته، وردوده القيمة اليت أودعها يف كتبه الكثرية
الغزو الثقايف ميتد "، و"دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن املستشرقني"، و"من هنا نعلم"كتاب 
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، كما أن الغزايل رفض بشدة، وجابه بقوة املشروع "التنصريصيحة حتذير من دعاة "، و"يف فراغنا
 والذي كان يرمي إىل تغيري قانون األحوال -زوجة الرئيس أنور السادات-الذي رعته جيهان 

  .الشخصية يف مصر مبا ينايف تعاليم اإلسالم احلنيف
إىل ومما شهده الغزايل من حتديات فكرية، وثقافية؛ رده على كل األطراف اليت سعت 

قضايا املرأة بني التقاليد "سلب املرأة املكانة الراقية اليت منحها إياها الدين اإلسالمي، فكان كتابه 
  .إنصافا للمرأة مما يتجاذا من الكبت والتقييد، أو التفسخ والتحلل" الراكدة والوافدة

 االنقباض، وهكذا تبدو مالمح البيئة الثقافية املصرية اليت عايشها الغزايل متراوحة بني
 هو تفاعل الغزايل معها، وتأثره ا،  فيها؛والذي يظهر جبالء. والتمدد، وبني التشدد، واالنفراج

وبكل ما محلته بني جنباا من األحداث، والوقائع، وتأثره ا كان يتجسد يف مواقفه اجلريئة، 
 على العكس متاما من .عريضةوكتاباته الشجاعة اليت كانت تلقى التأييد، واإلقبال لدى اجلماهري ال

موقف السلطات العليا اليت كانت كثريا ما تصادر كتبه، ومتنع نشرها، وتداوهلا بني القراء لعلمها 
  .مبدى فعاليتها، وتأثريها عليهم

يف األخري، وبعد التعرف على أهم األحداث، والوقائع اليت اكتنفـت البيئـة الـسياسية،               
 بأن الغزايل كـان     ؛ ميكنين القول  ،قافية للفترة اليت عايشها الغزايل    واالقتصادية، واالجتماعية، والث  

متأثرا، ومؤثرا فيما حوله، متفاعال مع خمتلف األحداث اليت شهدها، ومستفيدا من أغلب التجارب 
مما يؤكد أن أوىل دواعي اهتمامه بتخلف العامل اإلسالمي؛ كانت منبثقة من            . اليت خاضها، أو حملها   

 -بكل ما محلته من صور املعاناة، واملآسي واالضطهاد       -رته لواقع املسلمني    ظإذ أن ن  هذا التفاعل،   
شكلت له حافزا قويا إلنكار هذا الوضع، ورفضه، ودافعا جادا إلجياد احلل الكفيـل بتخلـيص                

  .املسلمني من براثن التخلف
  عالقة الغزايل بالقرآن الكرمي : الفرع الثاين

دى دواعي اهتمام الغزايل بتخلف العامل اإلسالمي، وبأنه من  إن اعتبار القرآن الكرمي إح
أبرز املؤثرات يف توجيه عنايته إىل هذه القضية؛ أمر يستلزم التطرق إىل العالقة اليت مجعت بني 

والواضح من تتبع السرية الذاتية للغزايل؛ أن أول . الغزايل والقرآن الكرمي، وكانت سببا يف ذلك
، والذي Υة كانت الكتاب، أين نشأ أول اتصال بينه، وبني كتاب اهللا حمطة يف حياته العلمي

  :سأتطرق فيما يلي إىل أهم ما ميزه



  : حفظ القرآن الكرمي-أوال
 مبجرد بلوغ عمره مخس سنوات؛ كان الغزايل رفقة العديد من زمالئه يف كتاب القريـة،              

 إذا أمت عشرة أعوام، كان قد        ويتعلمون مجلة من مبادئ احلساب، واإلمالء، حىت       حيفظون القرآن، 
حفظ القرآن كله، ويعود الفضل يف ذلك إىل الوالد الذي بذل كل جهده من أجل التعجيل حبفظ                 

هذا الوالد الذي كان بدوره حافظا للقرآن، مل جيد صعوبة يف حتقيق أملـه، وتنفيـذ                . ابنه للقرآن 
على أال يضيع ابنه الوقت سدى،      الربنامج الذي سطره لذلك، فقد أخذ يتعاون مع فقهاء الكتاب           

، )104("حيفظ حصته املقررة على الشيخ، ويضيف إليها حصة أخرى علـى والـده            "وكان االبن   
  .وهكذا جنح برنامج األب، وآتى مثره يوم أمت االبن حفظ القرآن وهو طفل صغري

 وجد نفـسه    ،إال أن الغزايل الذي متكن يف غضون مخس سنوات من حفظ القرآن الكرمي            
دخلت معهد اإلسكندرية الديين عقب انتـهاء مرحلـة         : "مدة قد نسيه متاما، ويف ذلك يقول      بعد  

فمـا  . )105("الكتاب، وبعد بضع سنني كنت قد نسيت القرآن كله، وضاعت جهود أهلي سدى            
، واحلرص على توثيقها من جديد      Υكان منه إال اإلصرار على إعادة العالقة بينه وبني كتاب اهللا            

 نفحة من رمحة اهللا، فعزمت أن أمهر يف القرآن مرة أخرى، وظللت أكافح يف هذا                أدركتين: "قائال
حنو عشر مرات، ومع ذلك يعز علي       " الربع"السبيل حنو مخس سنني، مخس سنني طوال كنت أقرأ          

، وـذا   )106("حفظه، وكاد اليأس خيامرين، ولكين صابرت األيام، وحتملت العناء، ورجوت اخلري          
  .ايل من إعادة، وتوثيق عالقته بالقرآن الكرمي بإعادة حفظه من جديدالكفاح متكن الغز

  : تدبر القرآن الكرمي-ثانيا
بعد أن أمت الغزايل حفظ القرآن الكرمي بقي ألمد طويل يتلوه؛ وهو ال يعـي معانيـه، وال                  

 ينصب على الشكل دون املوضوع، ويبىن على        -بداهة– ألن حفظ الطفل     ؛يدرك حقيقة مضامينه  
ومع مرور األيام، والسنني، وتعمق الوعي الفكري لديه، ورسوخه يف خمتلـف            . فاظ ال املعاين  األل

 من التجارب يف شىت امليادين؛ أيقن الغزايل مدى         -العلوم، واملعارف، واكتسابه لرصيد ال بأس به      
ب أمهية هذا الكتاب العظيم، وأدرك أنه ليس جمرد كتاب للتالوة، والتعبد فحسب، بل إنه الكتـا               

 من إقامة أكرب، وأعظم دولة، وحضارة إسـالمية،         ρالوحيد الذي متكن أتباعه بقيادة رسول اهللا        
وبالتايل فإن هذه املكانة الكبرية له، تفرض على أتباعه بعد تالوم له، أن يتعهـدوه بالدراسـة،                 

                                                 
 ،قطب عبد الحميد قطب:  جمع وإعداد،إصالح الفرد والمجتمعالشيخ محمد الغزالي السقا ضمن محاضرات الشيخ محمد الغزالي في :  محمد المجذوب ) 104(

 .18: ص) ت.  د،ط . د، مكتبة رحاب،الجزائر(

  .268: ص) ت.  د،ط.  د ، شرآة الشهاب،الجزائر (،نظرات في القرآن:  محمد الغزالي ) 105(

  . 269:  ص، المصدر نفسه ) 106(



قمة اجملد  والتدبر، والتحليل كي يقفوا على عوامل جناح اجليل األول، وأسباب وضهم، وبلوغهم             
  . احلضاري

لـه بـالتالوة،     ومن هنا بالذات توطدت صلة الغزايل بالقرآن الكرمي، وازدادت صـحبته          
الشيخ الغـزايل رجـل     : "والتمعن، والتفقه يف آياته، وسوره حىت أن يوسف القرضاوي قال عنه          
ائم التدبر لكتاب   وهو د … قرآين، فهو مع القرآن أبدا، يدمي القراءة له، والتأمل فيه، والتدبر آلياته           

 ِكتاب أَنزلْناه ِإلَيـك     {: يف وصف القرآن   Ιالتدبر، والتذكر كما قال اهللا       التالوة اهللا، إميانا أن مثرة   
  .)108(")107(}مبارك ِليدبروا آياِتِه وِليتذَكَّر أُولُو الْأَلْباِب 

أليام تزيدها إال قـوة، ومتاسـكا       مل تفتر صحبة الغزايل للقرآن على مر السنني، ومل تكن ا          
بدت آثارمها جلية يف قدرته الفائقة على قراءة خمتلف التجارب، والقضايا املعاصرة يف ضوء القرآن               
الكرمي، ومتكنه من االستشهاد الدقيق يف شىت املواضيع، واملسائل اليت يطرقها باآليات الكرميـات،              

قرآن، وتضمنه لكل املعايري، واألسباب اليت تكفـل        باإلضافة إىل تأكيده املستمر على مدى أمهية ال       
لألفراد، واجملتمعات احلياة املتكاملة، والراقية بفضل معاجلته لشىت اجملاالت، وامليادين؛ سواء املادية            

إن هذا القرآن وفر للنهضة اإلسالمية من عناصر الوجـود،          : "منها، أو املعنوية فهو كما قال عنه      
نعه ألف وزارة للدعاية جتند فيها لتغذية العواطف، واآلراء آالف األقالم           واالكتمال ماال تستطيع ص   
  . )109("الواعية، واأللسنة احلادة

كل مواقف الشيخ الغزايل الفكرية، وآرائه التجديدية مستوحاة مـن          "وهذا تأكيد على أن     
ـ                ذهول فهم الرجل لكتاب اهللا الذي كان مسريه يف وحدته، وأنيسه يف معركته ضد التخلف، وال

  .)110("لعهود املتأخرةااحلضاري، والتيه الفكري الذي آل إليه اجملتمع اإلسالمي يف 

  سنن اهللا الكونية يف القرآن الكرمي وعالقتها بتخلف املسلمني: ثالثا
حني حتدث الغزايل عن ضرورة تدبر القرآن الكرمي، وأمهية ذلك بالنسبة للفـرد واجملتمع؛ 

ه املسلمني، وتوجيه اهتمامهم إىل أن القصص الذي احتل حيزا كبريا فإنه كان يرمي إىل لفت انتبا
يف القرآن الكرمي، مل يرد جملرد تسلية أمساعهم، وإمتاعها بروايات األمم السابقة، والشعوب الغابرة، 

                                                 
 .29: ، اآليةص: سورة  ) 107(

 .131: ص، مرجع سابق، -رحلة نصف قرن-الي آما عرفته الغز: وسف القرضاوي ي) 108(

 .16: ص، مصدر سابق، نظرات في القرآن: محمد الغزالي ) 109(

: م، ص2003، 4: ، س18/19: معالم منهج حضاري في التفسير عند الشيخ الغزالي، مجلة رؤى، باريس، مرآز الدراسات الحضارية،ع:  محمد دراجي) 110(

104. 



بل ألنه حيتوي على مجلة من سنن اهللا الكونية اليت تقوم يف إطارها األمم أو تندثر، وترتفع يف ظلها 
  .رات أو تنهار، وترتقي يف كنفها الشعوب واألقوام أو تفىناحلضا

قطع من احلياة املاضية، استرجعها الوحي األعلـى للتعلـيم،          "إن هذا القصص يف حقيقته      
والقرآن الكرمي عندما يقص ينفخ احلياة يف القرون اهلامدة فإذا هي حية تسعى، نسمع           … واالعتبار

، وقد اعترب الغزايل القصص من أجنع الطرق الـيت          )111("بطلنيفيها ضجيج العراك بني احملقني، وامل     
اتبعها القرآن لتأديب النفوس، وسياسة اجلماعات، واستئصال الكثري من األمراض االجتماعيـة؛            
ذلك أنه عندما يقص علينا أحوال احلضارات السابقة، وجتارب األمم األوىل، فإنـه يـسوق لنـا       

، وزواهلا، موضحا لنا أن كل ذلك خاضع لقوانني إهلية ال           أسباب قيامها، وبقائها، وعلل سقوطها    
تتبدل، وال تتخلف، وال حتايب أحدا مهما تغري الزمان، واملكان، فهي كما طبقت علـى األمـم                 

  . تطبق على األمم املتأخرة-ال حمالة-املتقدمة، فإا    
ِه جهد أَيماِنِهم لَِئن جاَءهم نِذير  وأَقْسموا ِباللَّ{: وقد نبه القرآن الكرمي إىل ذلك يف قوله تعاىل

اسِتكْباراً ِفي الْأَرِض ) 42(لَيكُونن أَهدى ِمن ِإحدى الْأُمِم فَلَما جاَءهم نِذير ما زادهم ِإلَّا نفُوراً 

 فَهلْ ينظُرونَ ِإلَّا سنت الْأَوِلني فَلَن تِجد ِلسنِت اللَِّه ومكْر السيِئ وال يِحيق الْمكْر السيئُ ِإلَّا ِبأَهِلِه

إن هذه السنن ثابتة يف إطار احلضارات البشرية، . )112(}تبِديالً ولَن تِجد ِلسنِت اللَِّه تحِويالً  

يقة دقة القوانني العلمية اليت وايار األمم، وانتصاراا، متاما كما هي ثابتة يف إطار املادة، وهي دق

  .تسمح جبري السفن يف البحار، ودوران اآلالت يف املصانع

ويف خضم تتبع الغزايل لتاريخ احلضارة اإلسالمية، ورصده حلاالت القوة، والضعف الـيت             
 يتقدمون حينا، ويتخلفون    -طيلة القرون األربعة عشر   -كانت تعتريها، أكد لنا أن املسلمني كانوا        

آخر تبعا ألخذهم بالسنن الكونية، أو غفلتهم عنها، وهم يف القرنني األخريين يشهدون ختلفا              حينا  
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يقـرؤون  "رهيبا يف مجيع امليادين؛ ألم جهلوا، أو جتاهلوا السنن الكونية، وعطلوا العمل ا فهم               
لغريهـم،  قصص القرآن للتسلية، ويسمعون أنباء احلضارات املدبرة، واألمم اهلالكة وكأن الكالم            

ووقع منهم، وال يزال يقع     ! والغريب أم سكنوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وهم يؤملون اخلري         
اعوجاج خلقي، وسياسي يترفع اآلخرون عنـه، ومـع ذلـك حيـسبون أنفـسهم عبـاد اهللا                  

  .)113("املخلصني
 وانطالقا من هذا الواقع املؤسف؛ ركز الغزايل جهوده على ضرورة عـودة املـسلمني إىل              
كتام، وإدراك احلقائق، والسنن اإلهلية اليت يزخر ا قرآم، من خالل منهج سـطره لـذلك،                

  :وجعله قائما على مجلة أسس بدا يل أا تتمثل يف ما يأيت
 فإنه أضحى واقعا    ؛ أكد الغزايل أن التخلف احلضاري، وإن مل يكن من طبيعة األمة اإلسالمية            -1

  .اوزها، والتخلص منهافيها، وأزمة عارضة ال بد من جت
 أن حقيقة ما أصام من التخلف احلضاري؛ هو ابتعادهم عمـا هـو              ؛ بني الغزايل للمسلمني   -2

  .موجود يف كتام الكرمي، واملتمثل يف سنن اهللا الكونية يف بقاء األمم، وهالكها
 املسلمني، ومـن     مثبتا ارتباطها، واتصاهلا بواقع    -القوانني- قدم الغزايل مناذج من هذه السنن        -3

  :)114(أمثلة ذلك
والْعاِقبـةُ    ِتلْك الدار الْآِخرةُ نجعلُها ِللَِّذين ال يِريدونَ علُواً ِفي الْأَرِض وال فَساداً            {: قوله تعاىل  -أ

قانون ملخص لعواقب احلكم الفردي، واالستبداد السياسي،       ؛  فهذه اآلية الكرمية  . )115 (}ِللْمتِقني  
واقب الطغيان االقتصادي، واالغترار باملال العريض الذي أفاضت سورة القصص يف شـرحه،             وع

ـ ا الكانزة القارونيةو ،لكن املسلمني مل يستفيدوا من هذا القانون يف حماربة الفرعونية احلاكمة            يتل
                           .                                                         اإلسالميةنأغلب البلداطبعت 
  . )116(}  وال تيأَسوا ِمن روِح اللَِّه ِإنه ال ييأَس ِمن روِح اللَِّه ِإلَّا الْقَوم الْكَاِفرونَ{:  قوله تعاىل-ب

 يف ارتقاب مستقبل أفضل مهما أظلمت اآلفاق يف Ιفهذا قانون يفيد، وينص على االستناد إىل اهللا 
  .مرأى العني، إال أن املسلمني ال يطبقون هذا القانون يف تنشئة شبام، وأبنائهم
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 اعترب الغزايل أن دراسة السنن اإلهلية يف الكون حياة، ومناء للعقائد، واألخالق، وقدم دراستها               -4
ا كان الوزن لفروع الفقه فهذه األصول أسـبق،         ومهم: "على فروع الفقه باعتبارها أصوال فقال     

  .؛ ألا تكفل احلضارات، وحتصن األمم)117("والعكوف عليها أجدى
 وأخريا دعا الغزايل إىل تدبر القرآن من أجل استثمار السنن اليت حواها بني طياتـه املباركـة                  -5

سة علـى األقـل، أو إىل       فإذا تدبرنا اآليات نقلناها إىل حقول املمار      … ال بد من التدبر   : "قائال
  .)118("ميادين السلوك لنعرف كيف نعمل هذه اآلية فيما نعاين منه، وفيما نواجهه

بعد هذه اجلولة السريعة اليت حاولت من خالهلا تصوير العالقة اليت مجعت بني الغزايل، 
 أن ؛نين القولوالقرآن الكرمي، وكان هلا تأثري يف توجيه عنايته، واهتمامه بتخلف العامل اإلسالم ميك

 واطلع على حقيقة السنن اإلهلية يف الكون، -تالوة وتدبرا وتطبيقا-الغزايل الذي ارتبط بالقرآن 
تأسف كثريا من املفارقة العجيبة احلاصلة بني ما هو موجود يف القرآن الكرمي، وما هو ملموس يف 

االزدهار، وأمة حتمل حياة، وواقع املسلمني، بني كتاب حيمل كل عناصر النهوض، والتفوق، و
 إىل هفكان هلذه املفارقة تأثري قوي يف توجيه اهتمام. كل أشكال التخلف، والتأخر، واالحنطاط

دراسة قضية ختلف املسلمني، ودفعته إىل السعي اجلاد حنو كشف األسباب احلقيقية اليت باعدت 
 يتخلف عن ركب بني املسلمني وكتام، وعمقت الفجوة بينهما، وجعلت العامل اإلسالمي

  .احلضارة اإلنسانية بعد أن كان قائدا هلا
  انشغال الغزايل بتقصي أحوال املسلمني : الفرع الثالث

مل يكن الغزايل يف مرحلة من مراحل كفاحه الدعوي الطويل رهن االنشغال بأحوال بين 
مي، منشغال  ولكنه كان دوما مهتما بأحوال عامله اإلسال؛بلده املصريني، وال بين وطنه العرب

 وامتدادا إىل باقي قارات العامل، ذلك أنه -مصر-بتقصي أخبار املسلمني انطالقا من بلده األم 
 رباطا بني املسلمني يف أي بقعة من بقاع العامل كانوا، ويرفض -فقط-كان يؤمن بالبعد اإلسالمي 

 القومية العربية، فكان ينكر. أي بديل، أو معيار آخر قد يتوهم البعض أنه ينوب عن اإلسالم
وينكر القومية اإلفريقية، ويرفض أي انتماء خيفي وراءه تالعبا بوحدة املسلمني، وكان يعترب تتبع 
املسلم ألحوال أخيه املسلم من الواجبات اليت تفرضها أخوة الدين، ومتليها وحدة العقيدة مصداقا 
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، وقوله )119(}بين أَخويكُم واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم ترحمونَ ِإنما الْمؤِمنونَ ِإخوةٌ فَأَصِلحوا {: Ιلقوله 
ρ :»120(»من مل يهتم بأمر املسلمني فليس منهم(.  

ويستطيع القارئ لكتب الغزايل أن يلحظ جبالء حديثه املستمر عن أوضاع املسلمني؛ سواء 
 أنه يستغرق يف وصف ظروف كانوا يف بالد إسالمية، أو أقليات يف بالد غري إسالمية، وكيف

معيشتهم، ومالبسات حيام، ويتطرق إىل خمتلف التحديات اليت جياوا، والعوائق اليت يالقوا، 
وحديثه كان دوما من الواقع، . والصعوبات اليت يضعها أمامهم أبناء جلدم، أو أعداء أمتهم
إنين عندما أكتب أقسم مشاعري، : "يزوده بالدالئل، ويدعمه باحلقائق، واإلحصاءات فهو يقول

 -أعين أحوال أمتنا ما ظهر منها، وما بطن-وأفكاري قسمني؛ قسما يتعرف الواقع اإلسالمي بدقة 
  . )121("وآخر يتلمس من توجيهات اإلسالم ما يشفي السقام، ويدعم الكيان

اعهم بدا يل أا ويف حماوليت ملعرفة املصادر اليت كان الغزايل يستقي منها أحوال املسلمني، وأوض
  :تتمثل يف مصدرين اثنني مها

  القــراءة  : أوال
  وهي أهم مصدر يعتمد عليه الغزايل للتعرف على أحوال، وأوضاع املسلمني، فهو يعترب             

أن القراءة هي اخللفية القوية اليت جيب أن تكون وراء تفكري الفقيه، والداعية، واملفسر، وضحالة               "
ة مة خطرية للمتحدثني يف شؤون الدين، وإذا صحت تزيل الثقة منهم،                    القراءة، أو نضوب الثقاف   

الثقافة هي الشيء الوحيد الذي يعطي فكرة صحيحة عن العامل، وأوضاعه، وشؤونه، وهي الـيت               ف
لذلك كانت قراءاته تنصب على خمتلـف التقـارير،         . )122(" تضع حدودا صحيحة لشىت املفاهيم    

  . يت تؤلف، وجترى حول املسلمنيواألحباث، والدراسات ال
 فإن قراءته متيزت بـالغزارة، والتنـوع،        ؛وملا كان الغزايل مولعا بالقراءة منذ نعومة أظافره       

 ألنه يقرأ بصورة مستمرة، ويقرأ أي شيء يقع حتت يده كتابا كان، أو جملة،               ؛ فهي غزيرة  .والثراء
 العلم، واملعرفة، ويقـرأ ملختلـف        ألنه يقرأ يف خمتلف ختصصات     ؛اخل، وهي متنوعة  …أو جريدة 

املفكرين، والباحثني مهما كانت خلفيام الفكرية، أو اجتاهام الدينية، ويقرأ ملختلف الثقافـات             
 ألنه بعد أن يقـرأ      ؛، وهي ثرية  -ألنه ال يتقن غري العربية    -العربية، أو األجنبية بعد ترمجتها للعربية       
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ارضه، ويستثمر ما يهمه يف خمتلف القضايا، واألمور اليت         ميحص، وينقد، فيستبعد ماال يهمه، أو يع      
يتوىل البحث فيها، ومما ال شك فيه أن منطا كهذا النمط يف القراءة سيؤيت نتيجة قيمة، ومركـزة                  

وسأورد فيما يلـي بعـض      . بعد ولوج مرحلة الكتابة، والتدوين، وهو ما يتجلى يف كتب الغزايل          
  .ها الغزايل احلديث عن أوضاع املسلمنياألمثلة عن املواقع اليت تناول في

حتدث عن أحوال املسلمني يف احلبشة، وأبرز ما يالقونه من االضطهاد، " كفاح دين" يف كتابه -1
  .والتعسف الرامي إىل ردهم عن دينهم

حتدث عن أحوال املسلمني يف الفليبني، وكيف أم يتعرضون حلرب " علل وأدوية" ويف كتابه -2
  .دة بغية إخالئهم منها، وتوريثها للصليبينياستئصال، وإبا

حتدث عن األحوال املتردية للمسلمني يف االحتاد " اإلسالم يف وجه الزحف األمحر" ويف كتابه -3
السوفييت، وما تقوم به روسيا من إبادة، وجري للمسلمني بغية سحق اإلسالم، وحمو معامله الثقافية، 

  .واالجتماعية

فقد كان احلديث عن أحوال املسلمني يف شرق " ستعمار أحقاد وأطماعاال" أما يف كتابه -4
إفريقيا، ووسطها، وكيف أا تتعرض حلمالت تبشريية هادفة إىل حمو اإلسالم عن طريق املذابح، 

  .واإلبادات اجلماعية

وفيما يتعلق بأحوال املسلمني يف فلسطني احملتلة؛ فإن الغزايل أفاض احلديث عن آالمهم،  -5
، وكتاب "علل وأدوية"عانام مع االحتالل الصهيوين يف مواقع كثرية من كتبه خاصة يف كتاب وم
  .، وغريها من الكتب"االستعمار أحقاد وأطماع"، وكتاب "حصاد الغرور"

له عما إذا كان حيزنه ما يصيب املسلمني من  ومما قاله الغزايل، وهو جييب عن سؤال أحدهم
إن الطعنة اليت تصيب أحدهم يف الفيليبني أتأوه هلا يف القاهرة، : " فأجابالكوارث عرب أحناء العامل

هكذا كان الغزايل يتتبع أحوال املسلمني عرب العامل، . )123("فكيف إذا اشتعلت النار يف دار اجلار؟
  .وهو يتحرق مما يعانونه، ويتأمل مما يقاسونه

  : لقاء املسلمني-ثانيا

ر اليت تعرف الغزايل بأحوال املسلمني، وشؤوم؛ فإن إذا كانت القراءة من أهم املصاد
له االطالع املباشر،  زياراته للعديد من بلدان العامل كانت مبثابة املصدر الثاين الذي يكفل
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واالحتكاك األكثر قربا من واقع املسلمني، فقد عرفت مسرية الغزايل الدعوية زيارات كثرية لدول 
مل ا كما حدث يف اململكة العربية السعودية، وقطر، واجلزائر، أو إسالمية، وغري إسالمية، إما للع

معظم الدول "وميكن القول أنه زار . جملرد املشاركة يف امللتقيات، واملؤمترات اليت حتتضنها دولة ما
العربية، والعديد من الدول اإلفريقية، واآلسيوية، واألوروبية، واألمريكية للمشاركة يف نشاطات 

  .)124("سالميةالدعوة اإل

مل تكن زيارات الغزايل متغاضية عن أحوال املسلمني يف تلك الدول اليت حيل فيها، بل إن 
-ولو بسيط- ومعرفـة جـزء ،مهه األول كان السعي إىل معرفة الصورة العامة ألهل تلك الدولة

ة عن تاريخ تلك الشعوب، وكيف كانت أحواهلا يف املاضي، مث كيف أصبحت يف احلاضر، خاص
 -منذ زمن طويل-األقليات املسلمة اليت كانت أحواهلا أشد إيالما، ووقعا يف نفسه ملا تعرضت له 

وقد . من حماوالت ردها عن دينها، ولو بالقوة، ولكنها كانت تستمسك به رغم كل الصعاب
تضمنت كتب الغزايل العديد من املواقع اليت حتدث فيها عن أوضاع املسلمني، وسأذكر فيما يلي 

  : مثالني مها

حتدث عن زيارته لفرنسا، وكيف أنه زار مسجد باريس، وألقى فيه عدة " احلق املر" يف كتابه -1
حماضرات، وحتدث مع رواده عن بعض قضاياهم دف تكوين فكرة جمملة عن شؤوم املادية، 

 بينهم له أن بعض هؤالء املسلمني ينتمون إىل مجعيات شىت ينتشر واألدبية، وبعد ذلك تراءى
 ألنه مل يكن ؛ فشعر الغزايل باألسى، والقلق من هذا الواقع، واعتربه بالء.خالف، وجدال طويالن

  .)125(يتمىن أن تنتشر الفرقة، واالختالف بني املسلمني هناك

 أن اطالعه ؛أيضا حتدث الغزايل عن زيارته للبوسنة واهلرسك مؤكدا" احلق املر" ويف كتابه -2
 بأن وراءهم ؛ من أهل البوسنة واهلرسك كان دف إشعار املسلمني هناكعلى خميمات الالجئني

خوة يدعمون اجتاههم، ويأسون لقضيتهم، وقد تأمل كثريا عندما شاهد إحدى املساجد اليت إ
هدمت مآذا األربع، وحول صحنها إىل متحف، وتأسف من اضطهاد املسلمني، وحماولة كسر 

  .)126(شوكتهم بضرب رموزهم الدينية
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هكذا كان واجب األخوة اإلسالمية حيرك الغزايل، ويدعوه باستمرار إىل تتبع أحوال 
وملا كانت الصورة العامة اليت خيلص إليها الغزايل . إخوانه املسلمني، ومعرفة الواقع الذي حييون فيه

 صورة سيئة حتمل كل ألوان التخلف، واإلذالل، واالضطهاد -إن مل نقل كلها-يف أغلب األحيان 
للمسلمني يف شىت أحناء العامل؛ فإا أثرت فيه بشكل كبري، كيف ال؟ وهو الذي يقدم والءه 
للمسلمني على أي شيء آخر، وكان تأثره هذا دافعا له لطرق مسألة ختلف املسلمني، وسعيا جادا 

ي وحماولة إلدراك السبب احلقيق. إىل كشف السر الكامن وراء هذا املصري املوحد هلم يف كل مكان
الذي جعل كل القوى العاملية تتحد يف عدائها للمسلمني، وتوحد جهودها لضرب اإلسالم، 

  . واملسلمني دون هوادة

  
  

     
   
  

       
   

  

  
   

  

    

  
  

  



  :الفصل األول
  أزمة التخلف احلضاري يف العامل اإلسالمي ومظاهرها يف فكر الغزايل 

  
  .التطور التارخيي للعامل اإلسالمي:  املبحث األول
  .واقع العامل اإلسالمي:  املبحث الثاين
  .مظاهر التخلف احلضاري يف    العامل اإلسالمي عند الغزايل:  املبحث الثالث

  
  

  

  

  

  

  

  

  :توطئة
كان الغزايل يتأسف كثريا حلال األمة اإلسالمية البعيدة أشد البعد عن دراسـة تارخيهـا،               

 ألنه كان يؤمن بأمهيـة التـاريخ بالنـسبة          ومعرفة ماضيها، وفقه جتارا الكثرية على مر الزمن؛       
للمسلمني، ويعترب دراستهم له، ووعيهم حبقائقه إحدى األمور الضرورية هلم، فهو يعينهم علـى              

 حباضرهم، ويكشف هلم عن حلول كثرية       -بكل ما حيمله من أحداث، وجتارب     -موازنة ماضيهم   
: قائمة أمامهم، ويف ذلـك يقـول      ملشكالم، وميكنهم من التغلب على التحديات، والعقبات ال       

بعد التأمل يف تـاريخ     -دراسة التاريخ فريضة دينية، وهي إىل جوار ذلك فريضة إنسانية، بل إنين             "
 على  نيصي أشعر بأا ضرورة بقاء، وسياج حلياتنا، ورسالتنا إذا كنا حر          -املسلمني القريب والبعيد  

  .)127("صون حياتنا، وتبليغ رسالتنا
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 مبدى أمهية التاريخ، واعتبار دراسته ضرورة بقاء، واستمرار تفرض على           إن اقتناع الغزايل  
قارئ جيد للتاريخ، مـدرك لوقائعـه احلامسـة،         "املسلمني مدارسته، وتفعيله؛ هو تأكيد على أنه        

وأحداثه الكربى، ومراحله املتالحقة وخباصة التاريخ اإلسالمي، وأسرار انتصار أمتـه، وتفـوق             
ه احلضارة، وختلف األمة ومتزقها، وغلبـة أعـدائها عليهـا، وأسـباب             حضارته، مث تراجع هذ   

، وهو يف الوقت ذاته تأكيد على حرصه الكبري، واهتمامه البالغ مبعرفة واقع، وحاضـر               )128("ذلك
ذلك أن املعرفة الصادقة بالواقع، والوعي احلقيقي باحلاضر إذا مـا           . األمة اإلسالمية، وتفاعله معه   

 أوىل  -بال شـك  -لتاريخ، وفقه ذكي لتجارب، وأحداث املاضي؛ سيكون        اقترن بدراسة جادة ل   
  .اخلطوات، وأمهها يف إدراك مكمن الداء، وجماة األزمة بنجاح بعد وصف عالجها بإحكام

  :وانطالقا من ذلك ارتأيت أن أحتدث يف هذا الفصل عن ثالث نقاط هامة
تارخيي الذي شهده العـامل اإلسـالمي        عن التطور ال   -ولو موجزة -تتمثل يف تقدمي صورة     : أوهلا

كبقعة جغرافية عرفت عرب الزمن امتدادا، واحنسارا أفضى ا إىل احلدود القائمة حاليا؛ وككتلـة               
بشرية عرفت حركة اجتماعية تراوحت بني التقدم، والتخلف احلضاريني، وكانت ايتها ختلفـا             

ى كيفية حتليل الغـزايل حلركيـة اجملتمـع         وهذا بغية الوقوف عل   . كبريا ال يزال يطبعها إىل اليوم     
اإلسالمي عرب أربعة عشر قرنا من الزمن، ومدى ارتباط االمتداد اجلغرايف للعامل اإلسالمي بتقـدم               

  .املسلمني، وتفوق حضارم
هي أن أرصد بعض مالمح الواقع اإلسالمي، وأن أقف على نظرة الغزايل جتاه واقع العامل               : وثانيهما

  . تفاعله، وتأثره مبختلف حيثياتهاإلسالمي، ومدى
هي أن أذكر أهم املظاهر، والصور اليت يتجلى من خالهلا ختلف العامل اإلسالمي، وتقهقر              : وثالثها

  . املسلمني كما تناوهلا الغزايل يف فكره
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .96:  ص، مرجع سابق،"نصف قرنأآثر من رحلة "،الشيخ الغزالي آما عرفته: يوسف القرضاوي)  128(



  
  التطور التارخيي للعامل اإلسالمي: املبحث األول

عة من املراحل، واألطوار حتددت يف ضوئها       شهد العامل اإلسالمي عرب تارخيه الطويل جممو      
وفيمـا يلـي    . حدوده القائمة حاليا، وتبلورت ضمنها خمتلف صور التقدم، أو التأخر اليت مر ا            

  :حماولة لتحديد مراحل هذا التطور التارخيي كما يراها الغزايل
  االمتداد اجلغرايف: املطلب األول

 مل تتوقف حدوده عن التغري، والتبدل؛ ذلك أنه منذ بداية تكون العامل اإلسالمي إىل اليوم
كان ميتد أحيانا إىل مناطق معينة، مث يتراجع عنها، أو يستقر فيها، وهذا راجع إىل عوامل خمتلفة 

وقد حدد الغزايل مخس مراحل هامة تصور هذا االمتداد املتغري . تتحكم يف توسعه، وامتداده
  : باستمرار وهي
  :وتنقسم إىل فترتني مها :وة واخلالفة الراشدة مرحلة النب:الفرع األول

  ):م632–م 622 هـ ، 11 – هـ ρ)  01 فترة الرسول -أوال
، وهاجر إىل املدينة املنورة رفقة من آمـن بـه،           Υ ألمر اهللا    ρعندما استجاب رسول اهللا     

ن وصدق برسالته، كان ذلك إيذانا بقيام أول جمتمع إسالمي على هذا الكون، وتأسيس أول كيـا      
 أول عاصمة إسالمية تقود العامل،      -كما يرى الغزايل  -إسالمي حتتضنه املدينة املنورة؛ اليت أصبحت       

استطاع إعداد جـيش مـن املعلمـني،        "وتتقدم كل العواصم األخرى بفضل نيب اإلنسانية الذي         
واجملاهدين، من رهبان الليل، وفرسان النهار، من عشاق اخللد، ومصلحي األرض، فسبحان مـن              

 لينشئ هذا اجليل من األصحاب الربرة املهرة الذين ساحوا يف الـبالد، واجتـاحوا            ρبدع حممدا   أ
  .)129("جذور الفساد، وكانوا خري أمة أخرجت للناس

وبعد سلسلة من الغزوات اليت خاضها املسلمون ضد املشركني، وباستمرار الدعوة إىل اإلسـالم              
بائل فازدادت رقعة الدولة اإلسالمية يف االتـساع،        ازداد عدد الداخلني فيه أفرادا، ومجاعات، وق      

قد مشل مناطق غرب اجلزيرة العربية كلها، وحزاما صغريا         " كان اإلسالم    ρوعندما تويف الرسول    
يف اجلنوب الشرقي للجزيرة، هذا مع بقاء وسط اجلزيرة العربية من الشمال إىل اجلنوب منطقة مل                 

 كـان يـشمل     ρ أن العامل اإلسالمي عند وفاة الرسول        وميكن القول . )130("ينتشر فيها اإلسالم  
   ).01:كما هو مبني يف الشكل (أغلب أحناء اجلزيرة العربية
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   ρخريطة العامل اإلسالمي عند وفاة الرسول : 01                     شكل 

  ):م661 –م 632هـ ، 41 –هـ 11( فترة اخللفاء الراشدين -ثانيا
 حدا لتوقف املد اإلسالمي، أو انكماشه بل إنه استمر يف التوسع، ρة الرسول مل تكن وفا

 يف بناء الدولة ρواالنتشار شرقا وغربا، مشاال وجنوبا؛ وسر ذلك يعود إىل جناح الرسول 
اإلسالمية على دعائم ثابتة، وقواعد راسخة، وأسس قائمة على جعل روح اإلسالم الدافع القوي 

 بالرفيق األعلى ρلقد حلق النيب : "امل اإلسالمي، يقول الغزايل عن ذلكإىل اتساع رقعة الع
واإلسالم مل يتخط حدود اجلزيرة العربية، بيد أن الرجال الذين رباهم، والذين يعرفون عاملية 
الدعوة شرقوا ا، وغربوا، وذللوا عقبات كان البصـر العـادي حيكـم باستحـالة 

  .)131("تذليلها
ولة اإلسالمية طيلة ثالثني سنة؛ من عهد أيب بكر الصديق إىل عهد علـي              ذا استمرت الد  

تضم كافة مناطق شـبه اجلزيـرة       "م  661-هـ41بن أيب طالب يف التوسع حىت أصبحت سنة         
إيـران،  : العربية؛ أي دول اخلليج احلالية، والعراق، وسـوريا، واألردن، وفلـسطني، مث شـرقا             

شبه : جزءا من روسيا، وجزءا من تركيا احلالية، وغربا       : الوأفغانستان، وجزءا من باكستان، ومشا    
جزيرة سيناء، ومصر، واجلزء الشمايل، والشرقي، واألوسط من ليبيا احلالية، وتصل يف حـدودها              

  . )02:أنظر الشكل ()132("الشماليـة الغربيـة إىل حـدود تـونس احلالية

                                                 
 .25: ص)  م2001 ،02:  ط، دار القلم،دمشق (،ية تستقبل قرنها الخامس عشرالدعوة اإلسالم: محمد الغزالي)  131(
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   فترة اخلالفة الراشدةخريطة العامل اإلسالمي يف: 02   شكل          
 اليت ترسخت فيها الدولة اإلسالمية اليت أصـبحت يف          فترة اخللفاء الراشدين؛ ال   فترةوتعترب  

املرحلة املوالية منطلق الفتوحات اإلسالمية، ومدد الناشرين لإلسالم، والداعني إليه يف خمتلف بقاع             
ل اخللفاء األربعة الذين كان هلم مـن        العامل، وهي املرحلة الذهبية اليت عرفها تاريخ اإلسالم بفض        

وما أحسب الدنيا عرفت من قبل، وال من        : "الفضل، ورفعة املكانة ما جعل الغزايل يقـول فيهم       
بعد أعدل، وال أنبل، وال أشرف من الرجال األربعة الذين حكموا األمة اإلسالمية يف هذه الدولة                

  .)133("القصرية األمد؛ دولة اخلالفة الراشدة
  ):م750 –م 661هـ ، 132 –هـ 41( مرحلة الدولة األموية :الثاينالفرع 

قوامها البيعة احلرة -على الرغم من حتول شكل احلكم يف العهد األموي من خالفة راشدة 

 ،قوامه احتكار اخلالفة- إىل ملك عضوض -الختيار أكفأ املسلمني خليفة هلم، وزعيما عليهم

ما قام به معاوية بن أيب سفيان؛ الذي اعتربه الغزايل  وهو -وتوريثها لالبن بعد وفاة األب

على الرغم من ذلك . مبتدعا لتوريث اخلالفة، ومقلدا للمجوسية الفارسية، والصليبية الرومانية

التحول، وكل تبعاته السياسية داخل العامل اإلسالمي؛ فإن الفتوحات اإلسالمية استمرت طيلة 
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مويون بفتوحات وسعت الرقعة اجلغرافية للعامل اإلسالمي، قام األ"ما يقارب التسعني عاما فقد 

ويف اجتاه اخلط الشرقي امتدت … شرقا مشلت بعض األجزاء الغربية، والشمالية الغربية من اهلند

الفتوحات األموية مشاال فشملت بعض املناطق الغربية، والشمالية الغربية من الصني، وحاذت 

وليا، واجتهت الفتوحات األموية مشال الصني باجتاه الغرب، املناطق اجلنوبية الغربية من منغ

وباجتاه الشمال مشلت الدولة … ومشلت بعض املناطق اجلنوبية الوسطى من االحتاد السوفييت

اإلسالمية يف العهد األموي كال من تركيا، وامتدت حىت السواحل اجلنوبية، واجلنوبية الشرقية 

تدت الفتوحات يف العصر األموي بشكل متسع حىت مشلت من البحر األسود، أما غربا فقد ام

كافة مناطق إفريقيا الشمالية، وضمت كال من ليبيا، وتونس، واجلزائر، واململكة املغربية، مث 

سبانيا، والربتغال، واجتهت حنو إاجتازت البحر األبيض املتوسط متجهة حنو الشمال، فاحتلت 

اجلنوبية الشرقية لفرنسا، وواصلت التقدم حنو الشمال الشمال الشرقي إلسبانيا ففتحت املناطق 

، كما توقفت يف أقصى نقطة مشالية عند القسطنطينية مشال )134(حىت أوقفت يف مدينة بواتييه

  . )03:أنظر الشكل ()135("تركيا

                                                 
شهداء  ، أو معرآة تور، وهو ما يعرف بمعرآة بواتييه؛ م حدثا هاما732فرنسية شهدت سنة مدينة : بواتييه)  134( الط ال ك       .  أو ب ا المل ي تمكن فيه ة الت ذه المعرآ ه

 .  وإعاقة انتشار اإلسالم في أوروبا،من إيقاف تقدم الفاتحين المسلمين) شارل مارتل(الفرنجي 

  .36:  ص، مرجع سابق،يجيات العالمية المعاصرةالعالم اإلسالمي في اإلسترات: عالء طاهر ) 135(



         

  خريطة العامل اإلسالمي يف العهد األموي : 03شكل                  

سالمية يف العهد األموي أن تضيف أقاليما كثرية إليها، وهو ما يبني وهكذا استطاعت الدولة اإل

 إمنا ينحصر يف -مرحلة اخلالفة الراشدة، ومرحلة الدولة األموية-أن الذي تغري بني املرحلتني 

كانوا أقل تقى، ومعرفة، وتبتال إىل اهللا، من اخللفاء الراشدين األربعة "أشخاص احلاكمني الذين 

اية احلكم، ونشاطه، وشعاره، فال خالف بني الدولتني، إذ أن القادة اجلدد مضوا الكبار، أما غ

  .)136("باإلسالم يف طريقه، ما رفعوا إال رايته، وال ارتضوا إال كتابه

  ): م1517 –م 750 هـ ، 923 – هـ 132( مرحلة الدولة العباسية :الفرع الثالث
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ب اخلالفة اإلسالمية كان ينتظر من احلكم بسقوط اخلالفة األموية، ووصول العباسيني إىل منص

 اليت ظهرت على احلكم السابق، والعمل اجلاد حنو -أو أغلبها-اجلديد تفادي كل األخطاء 

اخللفاء " هو أن ؛إال أن الذي حدث كما يقول الغزايل. التطبيق امللتزم ألحكام اإلسالم، ومبادئه

أزكى مسالك من سلفهم األمويني، وقد العباسيني يف مجلتهم مل يكونوا أنضر مواهب، وال 

 وسيلة جلمع القلوب، ودعم السلطة، ولكن القرابة من رسول ρجعلوا من قرابتهم لرسول اهللا 

وقد متيزت فترة العباسيني بتناقص الفتوحات . )137(" ال تقدم متأخرا، وال تشفع ملسيءρاهللا 

يف جمال الفتوحات بقيامهم  "اإلسالمية بشكل كبري عما كانت عليه سابقا، إذ أم متيزوا

حبمالت دورية، وقائية، كتقليد يف الغزو السنوي مما ترتب عليه استقرار داخلي يف الدولة، 

واختذوا من الغزو السنوي عملية تقليدية دعمت سلطام، وأكدت متسكهم بركن اجلهاد الذي 

  . )138("يعترب ذروة سنام اإلسالم

 فإم كانوا مهتمني كثريا بتطوير ؛الفتوحات اإلسالميةوموازاة مع قلة اهتمام العباسيني ب

التجارة، واالقتصاد، والثقافة مما جعل اإلسالم ينتشر، ويبلغ مواطن جديدة بفضل التجارة، 

األتراك، والفرس، : على يد أقوام أخرى من غري العرب مثل" وكان يتم غالبا ،والثقافة
                                                 

 .34: صالسابق، المصدر  )137(

 .23:  ص، مرجع سابق، وقضاياه السياسية المعاصرة،حاضر العالم اإلسالمي: محمد عوض الهزايمة)  138(



ل بقاع جديدة واسعة مشلت كال من آسيا واملغوليني حيث انتشر خالل هذه املرحلة داخ

الصغرى، مث قسما كبريا من بلدان إفريقيا السوداء؛ اليت مت فتحها على يد األمويني، وأقيمت 

   ).04:أنظر الشكل ()139("فيها أنظمة حكم إسالمية تابعة للخالفة اإلسالمية املركزية

         

   يف العهد العباسي خريطة العامل اإلسالمي: 04شكل                   

وقد حتدث الغزايل عن تقصري الدولة العباسية يف كثري من املواضع، فقد تساءل عن أسباب 

جتاهلها لكثري من األقطار اإلسالمية، وعدم إعطائها االهتمام، والرعاية على الرغم من امتالكها 

ت العباسيني، وجعلتم ال كما أنه تساءل عن األمور اليت شغل. لشىت اإلمكانات املادية، واألدبية
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يكترثون حبال اإلسالم، واملسلمني، وال يقدرون خطورة موقعهم بالنسبة ألعداء اإلسالم، سيما 

  . الصليبيني الذين مل يتوقفوا عن التخطيط إلسقاطهم، والنيل من اإلسالم بكسر شوكة املسلمني

هور علل كثرية أمست دد ومع كثرة األخطاء، واالحنرافات اليت ميزت احلكام العباسيني، وظ

الدولة بالسقوط؛ كتمزق الدولة، وتفككها بعد أن استقلت الكثري من اإلمارات عنها، 

ويف الفترة نفسها كانت احلمالت الصليبية تكرس جمهوداا للقضاء . وناصبت بعضها العداء هلا

م العدو اخلارجي، وهو على العامل اإلسالمي، فعندما تنهزم الدولة داخليا يكون اجملال مهيئا أما

ضربت الفوضى بأطناا يف أجهزة الدولة العليا، فال عجب إذا : "ما أشار إليه الغزايل يف قوله

حترك أعداء اإلسالم يف الداخل، واخلارج، وكالوا له ضربات شدادا، ونالوا منه أسوأ 

م على العامل وهو ما حتقق فعليا عندما احتد الصليبيون مع التتار، ومت اهلجو. )140("منال

اإلسالمي بقيادة القائد هوالكو ليتم اإلسقاط النهائي لبغداد عاصمة اخلالفة اإلسالمية سنة 

ورغم استمرار املماليك يف القاهرة يف احلكم حتت اسم اخلالفة .  م1258 – هـ 656

غرافية العباسية، إال أن حقيقة تصدع العامل اإلسالمي كانت بادية للعيان، فقد فقدت الرقعة اجل
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للعامل اإلسالمي جمموعة هامة من األجزاء متثلت يف سيطرة الصليبيني على أنطاكيا، وبيت 

  .املقدس، وسيطرة التتار على بغداد

  ):م1924 –م 1517هـ ، 1324 – هـ 923( مرحلة الدولة العثمانية :الفرع الرابع

، واستعدادها اجلاد سقطت اخلالفة العباسية يف ظرف ميزه تكالب القوى املعادية لإلسالم

يت خبالفة ظلضرب العامل اإلسالمي، وخنر قواه، ويف هذه األثناء برزت دولة أخرى ح

كانت أول األمر دويلة ضعيفة الشأن، مث ضلت " هي الدولة العثمانية اليت ؛املسلمني، وزعامتهم

أي أن ؛ )141(" الدولة األوىل يف العامل-باسم اإلسالم-تتقلب يف مراتب القوة حىت أضحت 

 يف مواجهة -جغرافيا-الدولة العثمانية كانت يف البداية إمارة صغرية يف آسيا الصغرى، وكانت 

أن حتقق "الدولة البيزنطية، اليت يفصلها عنها حبر مرمرة، ولكن هذه اإلمارة الصغرية استطاعت 

ر مرمرة م عرب العثمانيون حب1345ويف سنة … انتصارات متتالية على البيزنطيني يف األناضول

إىل أوروبا، واستولوا من عام إىل عام على مناطق فسيحة مشال القسطنطينية، مما جعل هذه 

                                                 
 . 49:  ص،السابقالمصدر )  141(



 مايو 29املدينة التارخيية العظيمة نقطة حتيط ا املمتلكات العثمانية من كل جانب تقريبا، ويف 

  .)05:أنظر الشكل ()142(" استوىل عليها العثمانيون بقيادة حممد الثاينم1453 سنة

         

  خريطة العامل اإلسالمي يف العهد العثماين : 05شكل                  

وذا اإلجناز الكبري الذي حققه العثمانيون، ونالوا به إعجاب، وتقدير الشعوب اإلسالمية 

، وهو األمر الذي حتقق )143(تطلعوا إىل بسط نفوذهم، وسلطتهم على باقي الدول اإلسالمية

 مل يكترثوا باختالف اجلنس، ومل يشعروا -كما يرى الغزايل- املسلمني هلم دون عناء؛ ألن

 وهكذا أصبحت .بضيق حيال قيادة األتراك هلم، فالوحدة اإلسالمية كانت فوق أي اعتبار آخر

                                                 
 . 185: ص)  م1986 ،07:  ط، مكتبة النهضة المصرية،القاهرة (، وسائل نهضته، أسباب ضعفه،المجتمع اإلسالمي أسس تكوينه: أحمد شلبي)  142(

نة   ) 143( ـ  923أعلن العثمانيون خالفتهم للعالم اإلسالمي بعدما دخلوا القاهرة س ة العباسي    ، م1517 – ه وا الخليف ى اهللا  – واعتقل ة    -المتوآل عل ى مدين لوه إل  وأرس

ية     . على التنازل النهائي غير المشروط للسلطان سليم األول      لدولته، وهناك أجبروه    مقرا القسطنطينية التي اتخذها سليم األول     ة العباس اء الخالف ا النته فكان ذلك تاريخ

 .وبداية الخالفة العثمانية



الدولة العثمانية قائدة املسلمني، وممثلتهم بعد أن متكن املسلمون األتراك من حتقيق ما عجز عنه 

  .-ح القسطنطينيةوهو فت-العباسيون 

 تعرضت جلراثيم -ويف األخري- فإا ؛وإذا كانت اخلالفة العثمانية قد حققت بعض االنتصارات

اعتالل الدولة العثمانية مكشوفا ألعدائها؛ ألن "الضعف اليت تعددت أسباا، وعواملها، وأصبح 

 خيفى ما نشاطها السياسي، والعسكري تشعب يف جبهات عديدة مشل أغلب القارات، فكيف

أصاا من عجز؟ لذلك مسيت حكومة الرجل املريض، وقد ظل الرجل املريض يغالب املوت 

  . )144("قرنني طويلني، ومل يسلم الروح إال مبؤامرة ناجحة على قتله

 أن فتح القسطنطينية سنة ؛إن إلقاء نظرة على امتداد العامل اإلسالمي يف هذه املرحلة يربز لنا

نصر كبري، وامتداد جديد لإلسالم سرعان ما أعقبه احنسار، واختفاء ، وما مثله من م1453

وحبلول القرن . م1492احلكم اإلسالمي من األندلس بعد سقوطها النهائي، وضياعها سنة 

- ، ومصر -م1830-التاسع عشر للميالد كانت أوروبا قد استحوذت على اجلزائر 

 مع حلول القرن العشرين الذي شهد  لتشهد أغلب البلدان اإلسالمية مصريا مماثال-م1882

والذي كان , م 1924أعظم، وأخطر حدث إسالمي؛ وهو سقوط اخلالفة اإلسالمية سنة 
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 تتزعم العامل اإلسالمي، وجتمعه حتت لواء -الدولة العثمانية–إيذانا بسقوط آخر دولة إسالمية 

  .ا، ومتباعداءالعامل الذي أصبح بعد هذا السقوط مفككا، وجمز. واحد

  :م إىل اليوم1924 -هـ1324 مرحلة ما بعد اخلالفة العثمانية من :الفرع اخلامس

فبعد سقوط . وهي املرحلة اليت وصفها الغزايل بعصر االحنالل، والتمزق، والفرقة، والتقسيم

م، وزوال اخلالفة اإلسالمية ائيا؛ كانت أغلب بلدان العامل 1924اخلالفة العثمانية سنة 

  :)145( حتت نري االستعمار األورويب الذي اقتسمها فيما بينه على النحو اآليتاإلسالمي واقعة

فلسطني، واألردن، والعراق، وإمارات اخلليج، : النصيب األول لربيطانيا ويشمل كال من

وجنوب اليمن، وعمان، وبلوخستان، وباكستان، وكشمري، وبنجالديش، وقربص، وماليزيا، 

ودان، والصومال الشمايل، وترتانيا، وأوغندا، وسرياليون، وبروين، واملالديف، ومصر، والس

: أما النصيب الثاين فكان لفرنسا ويشمل كال من. ونيجرييا، وجزء من الكامريون، وغينيا

لبنان، سوريا، جيبويت، جزر القمر، تشاد، مايل، فولتا العليا، النيجر، تونس، اجلزائر، املغرب، 

والنصيب الثالث كان لروسيا . ينني، جابون من الكامرونموريتانيا، غينيا، ساحل العاج، ب

: والنصيب الرابع إليطاليا. التركستان الغربية، وحوض حبر قزوين، مث حوض الفولغا: القيصرية
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والنصيب السادس . إندونيسيا: والنصيب اخلامس هلولندا. الصومال اجلنويب، وإريتريا، وليبيا

والنصيب السابع . الغربية، وجزر اخلالدات، ومليلة، وسبتهالريف املغريب، والصحراء : إلسبانيا

  .شرق تيمور، وغينيا بيساو، وجزر الرأس األخضر: للربتغال

 دوال كثرية منفصلة عن -املتحد حتت لواء اخلالفة اإلسالمية- هكذا أصبح العامل اإلسالمي 

الهلا السياسي بعد الرغم من نيل أغلب هذه البلدان الستقب و.بعضها البعض، وأغلبها حمتل

 إال ؛)06: أنظر الشكل(، وعودا إىل مصاف الدول اإلسالمية املستقلة سنوات من احتالهلا

لقد أصبحت تابعة للدول الغربية املتفوقة . أا أصبحت يف وضعية ليست بأحسن من سابقتها

حت يف وضع عليها يف شىت امليادين، واليت جنحت يف إدامة سلطتها، وسيطرا عليها، كما جن

اليت ال تزال شعوا والعراقيل الكفيلة بقطع أواصر االحتاد، أو التكامل بني الدول اإلسالمية، 

تتوق جلمع مشل املسلمني، وتنشد عودة خالفة إسالمية جديدة تأخذ بيد العامل اإلسالمي حنو 

  .التكتل، واالحتاد، والتخلص من العقبات، واملشكالت القائمة أمامه



      

  خريطة العامل اإلسالمي اليوم: 06شكل                      

إن التطور التارخيي للعامل اإلسالمي من حيث امتداده اجلغرايف يكشف عن رحلة طويلة ميزا 

  .حمطات للقوة، واالمتداد، وأخرى للضعف، واالنكماش

، وأوروبا؛ أصبح يف إفريقيا، وآسيا: فاإلسالم الذي امتد حىت مشل أقاليم كثرية يف ثالث قارات

أيامنا هذه فاقدا للكثري من هذه األقاليم، وأضحى مستهدفا يف الدول اإلسالمية بشكل باد 

 ليس مستقرا، فهو يشهد -من حيث امتداده، وحجمه-وهلذا فإن العامل اإلسالمي . للعيان

رة دخول فئات فيه سيما يف قاريت أوروبا، وأمريكا، وخروج فئات أخرى منه سيما يف قا

إفريقيا بسبب اهلجمة التنصريية العنيفة اليت سخرا الصليبية ملزامحة اإلسالم، وكرست هلا من 

األمر الذي  يؤكد أن احلجم احلايل للعامل اإلسالمي ال . اإلمكانات، واملقومات ما حيقق أهدافها



ش، أو الثبات ميثل صورته النهائية من االمتداد، وأن مستقبله يبقى مطية لالتساع، أو االنكما

هو الذي {: Ιإىل أن يأيت أمر اهللا يف نصر اإلسالم، وإظهاره على الدين كله مصداقا لقوله 

  .)146(}أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ولو كره املشركون

هذا عن تطور العامل اإلسالمي جغرافيا، فماذا عن التطور التارخيي جملتمعات العامل اإلسالمي 

  نذ القرن األول للهجرة، السابع للميالد إىل يومنا احلاضر؟ م

  حركية اجملتمع اإلسالمي : املطلب الثاين

مل تكن نظرة الغزايل إىل حركة اجملتمع اإلسالمي عرب التاريخ قائمة على جمرد التصوير البياين 

فة الراشدة لصعوده، أو هبوطه حضاريا بقدر ما كانت قائمة على إبراز فترة النبوة، واخلال

وانطالقا منها أخذ يرسم أبعاد . كمرحلة ذهبية، ومنوذجية مل يشهد التاريخ اإلسالمي نظريا هلا

تقدم اجملتمع اإلسالمي، أو ختلفه مبوازنة سائر املراحل اليت مر ا باملرحلة اليت اعتربها النموذج 

 مسار التقدم، أو التخلف فالغزايل إذن جعل هذه املرحلة النموذجية كمقياس ملعرفة. املثايل

الذي خطاه اجملتمع اإلسالمي، مركزا على أهم نقطة يعتربها مفتاحا لتحقيق االزدهار 

احلضاري؛ وهي التمسك باإلسالم، وجتسيد مبادئه، وتعاليمه يف احلياة اإلسالمية كلها، ومربهنا 
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 حني يبتعد عنه، أن اجملتمع اإلسالمي كان يتقدم حني يتمسك باإلسالم، ويعمل به، ويتخلف

 حدد ثالث مراحل، أو -بناء على ما سبق-أن الغزايل : وميكن القول. ويتخلى عن تفعيله

  : أطوار مر ا اجملتمع اإلسالمي خالل تطوره التارخيي وهي كاآليت

   املرحلة الذهبية:ولالفرع األ

ية على عهد وهي مرحلة ظهور اإلسالم، و تطور اجملتمع اإلسالمي، و ازدهاره بصورة مثال

، واخللفاء الراشدين األربع من بعده؛ أي من السنة األوىل للهجرة تاريخ بناء أول ρرسول اهللا 

  .هـ41جمتمع إسالمي، إىل وفاة رابع اخللفاء الراشدين علي بن أيب طالب سنة 

 لقد كان ظهور اإلسالم تكرميا للبشرية مجعاء؛ بقيام الدين الذي يكفل هلا سعادا، ومنائها،

وقد تشكل أول جمتمع إسالمي على هذا الكون يف . ويضمن حلركيتها مسار التحضر، والسمو

 برفقة املسلمني الفارين بدينهم من مكة ρ بعد هجرة الرسول -كما سبق ذكره-املدينة املنورة 

وحلسن احلظ بىن الرسول بنفسه اجملتمع اإلسالمي األول، فعلمنا كيف يتكون "إىل املدينة، 



واحلقيقة اليت ال جدال فيها هي . )147(" اإلسالمي، وما األسس اليت جيب أن تتوافر فيهاجملتمع

  :جناح الرسول يف بناء، وتشييد هذا اجملتمع، وسر ذلك إمنا يكمن يف عدة أمور لعل أمهها

 األسس اليت جعلها قاعدة البناء، واليت أخذت بعني االعتبار كل ميادين احلياة اليت يتفاعل -1

اخل، فلم مل …نسان من سياسة، واقتصاد، وعالقات اجتماعية، ومبادئ أخالقيةمعها اإل

جانبا واحدا، ومل تقصر يف ناحية دون األخرى، بل إا متكاملة، ومنسجمة، ومتوافقة بدرجة 

  :)148(كبرية، وهذه األسس تتمثل يف

  . بناء املسجد ليكون ملتقى للمسلمني-أ

  . املؤاخاة بني املسلمني-ب

  .عاهدة بني املسلمني، وغري املسلمني امل-ج

  ).الشورى( وضع أسس للنظام السياسي -د

  . وضع أسس للنظام االقتصادي-هـ

  . القدوة احلسنة-و

                                                 
 .55:  ص، مرجع سابق، وسائل نهضته، أسباب ضعفه،المجتمع اإلسالمي أسس تكوينه: أحمد شلبي ) 147(

 .56:  صنفسه،المرجع )  148(



  . سيطرة روح اإلسالم على هذا اجملتمع-ي

 يف تفعيل هذه ρ تطبيق، وجتسيد هذه األسس على أرض الواقع، فقد جنح الرسول -2

، كما جنح يف جعل اخللفاء الراشدين يكملون ما بدأه بعد أن انتقل األسس، وإرسائها يف اجملتمع

 صناعة نبوية من الطراز األول مل مينعهم غياب -كما عرب عنهم الغزايل-، فهم Υإىل رمحة اهللا 

 عنهم من مواصلة ما قام به؛ ألم يعلمون أنه، وإن غاب عنهم جبسده، فهو معهم ρالرسول 

 من بعده ينشرون التوحيد، ρومن هنا مضى أصحاب حممد : "يلبكتابه، وسنته، يقول الغزا

ويقيمون العدل، وحياربون األوهام، والعوج، وتنظر إليهم الشعوب فترى فيهم ناسا مكنوا يف 

وهذا يعين أن . )149("األرض، فأقاموا الصالة، وآتوا الزكاة، وأمروا باملعروف، ووا عن املنكر

 قد غدا قاعدة راسخة عندهم بعد إدراكهم، واقتناعهم بأن التمسك باإلسالم منهجا، وتطبيقا

 اإلسالم نظام شامل، واحد له جوانبه، وأجزاؤه ابتداء من مبادئه االعتقادية اليت كانت أول ما"

أعلنه القرآن، ونشره، ودعا إليه، حىت تنظيمه السياسي للمجتمع، وما بينهما من نظم العبادات، 

  .)150("يةواألخالق، والعالقات احلقوق
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إن الغزايل أكد على احلقيقة اليت ذهب إليها ابن خلدون قبله، وأيده فيها؛ بأن العرب ال يقوم 

هلم ملك إال على أساس نبوة، وال تقوم هلم دولة إال على أساس دين، وهذا ما أثبته الواقع عل 

شدين من ، وعهد اخللفاء الراρفاجملتمع اإلسالمي املزدهر على عهد الرسول  . مر الدهور

بعده، إمنا كان مرد ازدهاره إىل التطبيق املثايل للشريعة اإلسالمية، والذي بدا جليا يف دولة 

اخلليفة من أكفأ رجال األمة، وأقدرهم على " بأن ؛اخلالفة الراشدة اليت متيزت كما يرى الغزايل

أن يد اخلليفة يف  و؛قيادا، وأن الشورى كانت مرعية فال افتيات، وال استبداد، وال استعالء

 وأن العمل باإلسالم، وله يف ؛املال العام كانت مغلولة، فال يستطيع توسعا، وال استغالال أبدا

 أن الدولة يف صدر اإلسالم كانت الوجه ؛وميكن القول. الداخل، واخلارج كان شغله الشاغل

  . )151("اجلميل للرسالة اإلسالمية، وكانت صورة حسنة لألمة اإلسالمية

من ال؟ واإلسالم استطاع أن ينقل العرب األميني إىل أساتذة راسخني، فضالء، وجيعل كيف 

وهذا كله إمنا يعترب النقلة اجلديدة اليت . املدينة املنورة، مث عاصمة اإلسالم، والعامل أمجع: يثرب
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دها وقد ذكر الغزايل معامل هذه النقلة، وحد. حظي ا العامل أمجع، ناهيك عن العامل اإلسالمي

  :)152(فيما يأيت

 قام العقل اإلسالمي على احلقائق وحدها، ونفي األوهام، والظنون، واعتمد علـى الفكـر               -1
الذكي، واحلواس اليقظة يف تقرير أنواع املعرفة، وما كانت البشرية تدرك ذلك لوال القرآن الذي               

غي العايل يف تعبري القرآن     عد الغباء، وبالدة احلواس، وقلة الوعي هي طريق النار، وعلى النسق البال           
 ذَرأْنا ِلجهنم كَِثرياً ِمن الِْجن والِْأنِس لَهم قُلُوب ال يفْقَهونَ ِبها ولَهم أَعين              ولَقَد{ :تقرأ قوله تعاىل  

              ـمـلْ هـاِم بعكَالْأَن ا أُولَِئكونَ ِبهعمسآذَانٌ ال ي ملَها وونَ ِبهِصربال ي       ـمه ـلُّ أُولَِئـكأَض 
  .)153(}الْغاِفلُونَ

 ρالرسالة   قام اخللق اإلسالمي على نشدان الكمال يف السلوك اإلنساين كله، وصاحب -2

ما من شيء أثقل يف ميزان املؤمن يوم « :، ويقول)154(» بعثت ألمتم مكارم األخالق«: يقول

صاحب حسن اخللق، يبلغ به درجة القيامة من خلق حسن، إن اهللا يكره الفاحش البذيء، وإن 

  .)155(» صاحب الصوم، والصالة
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اب   : آتاب) م1985هـ، 1406ط، .بيروت، دار إحياء التراث العربي، د(محمد فؤاد عبد الباقي، : الموطأ، تحقيق:  مالك بن أنس) 154( ق، ب ا جاء في    : حسن الخل م

محمد ناصر الدين األلباني، : مشكاة المصابيح، تحقيق: التبريزيالخطيب و.  "بعثت ألتمم حسن األخالق  : "، ولفظه 904:، ص 02:، ج 08: حسن الخلق، رقم الحديث   

 . 1411:، ص03:، ج5096: الرفق، والحياء، وحسن الخلق، رقم الحديث: اآلداب، باب: آتاب) م1985هـ، 1405، 03:بيروت، المكتب اإلسالمي، ط(

رو (آمال يوسف الحوت،   : ،تحقيق-الجامع الصحيح-سنن الترمذي :  الترمذي) 155( ة، د  بي اب ) ت.ط، د.ت، دار الكتب العلمي اب   : آت صلة، ب ر وال ا جاء في    : الب م

ه درجة                            : "، ولفظه  319:، ص 04:، ج 2003: حسن الخلق، رقم الحديث     غ ب ق ليبل ق، وإن صاحب حسن الخل ل من حسن الخل زان أثق ا من شيء يوضع في المي م

ذيء ما شيء أثقل في ميزان: " بلفظ 2002وتحت رقم   ". صاحب الصوم والصالة   -318:، ص04:ج"  المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وأن اهللا ليبغض الفاحش الب

319. 



ضمري شديد احلساسية باخلري، والشر، وما ) وهو القلب بتعبري الشرع(الضمري اإلسالمي و -3

يرضي اهللا، وما يسخطه، وهو معمور بالتقوى، ومراقبة اهللا، بعيد عن دوافع الرغبة العاجلة، 

يوم ال ينفَع مالٌ {: Ιحمكوم بقوله … رضي مبا عندهواخلوف اخلسيس، موصول باهللا وحده، 

أال إن يف اجلسد مضغة إذا «: ρ، وقول رسوله )156(}وال بنونَ  ِإلَّا من أَتى اللَّه ِبقَلٍْب سِليٍم

  .)157(»صلحت صلح اجلسد كله، وإذا فسدت فسد اجلسد كله، أال وهي القلب

ن وضيئا، والوضاءة شيء فوق الطهارة، واجلمال،  واجلسم يف نظر اإلسالم جيب أن يكو-4

وأنواع الغسل اليت أوجبها الدين جتعل املرء ناصع اجلبني، أغر الوجه، ليس على اجللد درن، وال 

  . عرق، وال كدر

إن شخصية …  واملرأة املسلمة إنسان كالرجل، وهي شقيقته أمام تعاليم اإلسالم كلها-5

  .إلسالميةاملرأة ولدت مع جميء الرسالة ا
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م الحديث    فضل من استبرأ: بدء الوحي، باب: صحيح البخاري، مرج سابق،آتاب: البخاري)  157( ه، رق سلم 34:، ص01:، ج52:لدين سلم، مرجع    : ،  وم صحيح م

 .1219:، ص03:، ج1599:أخذ الحالل وترك الشبهات، رقم الحديث: المساقاة، باب: ابسابق، آت



وِمن {:  واألسرة يف اإلسالم من آيات اهللا، قرن تكوينها بتكوين العامل أمجع، قال تعاىل-6

، ويف الفقه اإلسالمي كالم طويل )158(}آياِتِه أَنْ خلَق لَكُم ِمن أَنفُِسكُم أَزواجاً ِلتسكُنوا ِإلَيها 

  .عن نظامها املادي، وعن رسالتها األدبية

جملتمع يف اإلسالم أسرة كبرية تقوم على التعارف، والتواد، والناس على صعيد األرض  وا-7

  . سواسية والؤهم هللا ال جلنس، وال لتربة، أكرمهم عند اهللا أتقاهم

 وللمال يف اإلسالم وظيفة اجتماعية واسعة، واحلق األول فيه لكاسبه الذي كدح يف -8

 به مروءته، وحيمي به نفسه، وأسرته، ولكن ذلك ال حتصيله، وتأثيله، فله أن يرتفقه، ويصون

يؤخر احلق املعلوم الذي أوجب اهللا إخراجه للفقراء، واملساكني، كما ال يهدر احلقوق األخرى 

  .اليت بينتها الشريعة

 واحلكم يف اإلسالم أمانة ثقيلة يوجل منها األقوياء، فكيف يرنو إليها الضعفاء؟ إنه ليس -9

حمب للسلطة، وال االعتداد بالنفس سواء كان هذا االعتداد وليد قدرة ذاتية، جنون العظمة عند 

 مسؤولية فادحة أمام اهللا، واحلاكم أجري -عند من يكلف به-إن احلكم . أو وليد حالة مرضية

  .عند مجهور املسلمني، يرعى مصاحلهم الدينية، واملدنية لقاء ما يأخذ من مرتبات
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-  وصحابته األبرار ،ρالنيب  الغزايل كانت الوسيلة اليت عمل ا إن هذه املعامل اليت ذكرها 

 فاستحقوا ا شرف الريادة اليت مل يضاهيهم فيها أحد، وكانوا جديرين -رضوان اهللا عليهم

بتحويل العامل بأسره من حياة اجلهل، والوثنية، والفجور إىل حياة اإلميان، والسمو األخالقي، 

بهم اإلسالم يف قوالبه، مث قذف م يف املشارق، واملغارب، فأعادوا لقد ص"والشهود احلضاري، 

تشكيل العامل أمجع على حنو جديد، وأسلمت اجلماهري قيادها للدين الوافد؛ ألا رأت فيه 

  . )159("جناا، وكرامتها

   مرحلة ازدهار حضاري يتخلله بعض القصور واالحنراف:الفرع الثاين

بأن ما تال املرحلة الذهبية؛ هو مرحلة الدولتني األموية، والعباسية،  ؛ يذهب الغزايل إىل القول

 ازدهار حضاري مشل أغلب جوانب، و ميادين احلياة فيهما إال أن -على العموم-ا وقد ميزمه

ذلك ال ينفي بدء سريان عوامل التخلف، و االحنطاط يف األوساط املختلفة، والذي مل يتمكن 

ومما يذكره الغزايل عن االزدهار الذي عم الدولة األموية .  الفترةمن السيطرة الكلية على هذه

ويف ظل األمويني أخذت األجهزة الدوارة يف الكيان اإلسالمي تعمل عملها يف تنشئة : "قوله

                                                 
 .56:  ص، مصدر سابق،مشكالت في طريق الحياة اإلسالمية: محمد الغزالي)  159(

 



أجيال مسلمة حلما ودما، وهو عمل ال ينكره إال قاصر، فإن سقوط الروم، والفرس أعقبه 

 بالتعليم املنظم، والتهذيب ρاألحفاد، تلقفهم أتباع حممد وجود كتل من الشباب، واألوالد، و

الذكي، فلم متض مخسون سنة على اندياح موجة الفتح حىت كانت املدن، والقرى مليئة 

باملساجد، واملدارس، وحىت كانت شعائر اإلسالم بارزة، وتقاليده موطدة، وأحكامه مطبقة يف 

 كثرية، بل إن غري العرب سبق العرب أنفسهم الشام، والعراق، ومصر، واليمن، وأقطار أخرى

  . )160("يف هذه امليادين، فأصبح أئمة األمصار، ورواد الفقه، واللغة، واحلديث من املوايل

هذه املوجة الكبرية من االزدهار يف خمتلف جماالت الثقافة، كان يوازيها فتح إسالمي شرق، و 

 املسلمني من نشر رسالتهم، وتوسيع غرب فأتاح ألجناس كثرية الدخول يف اإلسالم، ومكن

امتداد العامل اإلسالمي إىل مناطق أبعد يف إطار كيان إسالمي موحد، بعيد كل البعد عن وضع 

واستمر هذا االزدهار يف العهد العباسي، حيث . اعتبارات الختالف األجناس، أو القوميات

جاء : " الذي قال عنه الغزايلعرف اجملتمع اإلسالمي أعلى درجات التقدم، واالزدهار احلضاري

العصر العباسي فإذا العرب، واملسلمون مجيعا ينشئون حضارة زاهرة، ويتألق الفكر اإلنساين يف 
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يف -لقد كانت املسافة بني األوربيني، وأهل اإلسالم . أرضهم تألقا مل يعرف يف أية بقعة أخرى

  .)161("لغرب اآلن كاملسافة بني وسط إفريقيا، وعواصم ا-العصر العباسي مثال

ر املعرفة اإلسالمية شق جمراه يف أحناء الدولة، " أما عن تقدم خمتلف العلوم، واملعارف؛ فإن 

فروى جدا، وأحيا مواا، وجعل املسلمني أرجح كفة يف اإلهليات، واإلنسانيات، وميزهم 

الثاين، والثالث بفقه ال نظري له يف الدقة، والصدق، واالستيعاب، والشمول، ومتت يف القرن 

علوم الدين، واللغة، وصحب هذا التمام صحوة يف الفكر اإلسالمي من أثر التزامه بكتاب اهللا، 

  .)162("إن اجملتمع اإلسالمي أرقى جمتمعات العامل: ، وقيل حبقρوسنة رسوله 

إن هذه الدرجة الرفيعة اليت بلغها اجملتمع اإلسالمي مل تكن مرتهة، أو بعيدة عن األخطاء، 

 شهدت عدة -كما يبني الغزايل–واالحنرافات كما يف مرحلة النبوة، واخلالفة الراشدة؛ بل إا 

والغزايل يرى أا متعلقة بأشخاص . عيوب، وسلبيات سواء يف عهد األمويني، أو العباسيني

 فإا كانت متضي بتقدم، وثبات وفق ج ؛ أما الشعوب اإلسالمية-يف الغالب-احلاكمني 

  :ومن مظاهر االحنراف، والتقصري اليت ذكرها الغزايل ما يلي. اإلسالم
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  :)163(ما يأيت  من أهم مظاهر التقصري اليت بدت يف عهدها: بالنسبة للدولة األموية-أوال

  . وضعت على احلريات العامة قيود مل تعرف على عهد اخلالفة الراشدة-أ

فهناك . ت اليمني، وذات الشمال بدأ التقعر يف فهم العقيدة يظهر، ويضطرب بأصحابه ذا-ب

مرجئة يرون العمل كماال يف اإلميان، وهناك معتزلة يرون العاصي فاسقا ال هو مؤمن، وال هو 

  .اخل…كافر

لكن استئثار . وهذا تصرف ال شائبة فيه…  كان التعريب ظاهرة سياسية للخالفة األموية-ج

 األعاجم كان من أسباب ضيق العرب باحلكم، وعدم دعم احلكم مبن أسلموا، وتعربوا من

  .، واحنرافهم عن الدولة-مثال-الفرس 

  : اليت ذكرها الغزايل عن هذه املرحلة ما يأيت من األخطاء: بالنسبة للدولة العباسية -ثانيا

 تشجيع العباسيني للترمجة، ونقلهم تراث اليونان، والسريان، والفرس، وغريهم إىل اللغة -أ

لى الثقافة اإلسالمية نظرا لآلثار الرديئة اليت خلفها يف بعض املؤلفات العربية؛ كان شرا كبريا ع
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أن يترمجوا اإلسالم للناس يف كل "وكان مطلوبا من اخللفاء العباسيني كما يرى الغزايل . الدينية

  .)164("قطر، ال أن يترمجوا للمسلمني أفكار، وخياالت األمم األخرى

ي الدينية استقباال للغزو األجنيب، فقد أنكر  كان علم الكالم، والتصوف أشد النواح-ب

املعتزلة صفات املعاين تأثرا بأرسطو يف تفسريه للوحدانية املطلقة، أما التصوف اإلسالمي فقد 

  … تأثر بالتصوف اهلندي، والنصراين، وبعض األفكار اإلغريقية

خرية من سيما يف العهود األ- عن عالقة احلكام بالعلماء، شهدت الدولة العباسية -ج

 مسلكا يف التعامل مع علمائها، يتمثل يف كوا ال متنح تقديرها، وإعزازها إال ملن -حكمها

  . يوافقوا على ما تفعل، أو يلوذون بالصمت إذا حدث ما يوجب االعتراض

 العصبيات املتناحرة، واألجناس املتفرقة؛ كانت من أهم مظاهر االحنراف اليت برزت يف -د

  .)165(يةالدولة العباس

 بأنه مرحلة االزدهار احلضاري للمجتمع ؛ذا الشكل اعترب الغزايل العهد األموي، والعباسي

ولكن هذه املرحلة كانت تتعرض بني احلني، . اإلسالمي الذي مشل جماالت عديدة، ومتنوعة
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ربهم واآلخر إىل بعض االحنرافات، واألخطاء اليت غالبا ما تصدر عن احلكام، واخللفاء الذين اعت

لكن ومبا أن سواد األمة كان ملتزما بتطبيق . الغزايل أقل تقى، وورعا من اخللفاء الراشدين

، -إىل حني-اإلسالم، والنهوض يف شىت امليادين؛ فإن العامل اإلسالمي جتاوز هذه االحنرافات 

ا واستطاع أن ال يسقط يف قبضة التخلف يف هذه الفترة اليت بقيت مستها الرئيسية، وصور

  .الغالبة هي االزدهار، والتقدم

  مرحلة احنطاط وختلف اجملتمع اإلسالمي: ثالث الفرع ال

األموي، والعباسي ازدادت توسعا، وترسخا يف : إن مظاهر االحنراف اليت ظهرت يف العهدين

فقد وقعت فجوة بني احلكم، واألمة، وبني "العهد العثماين لتؤول إىل ختلف، واحنطاط، وتقهقر 

فانتشر اجلهل انتشارا خمزيا، .  ومصادر العقيدة، والشريعة ظلت تعمق على مر األياماحلكم،

وأخذت األمة اإلسالمية تتقهقر دون مكانتها احلضارية خطوة خطوة، ومل يزدها مر األيام إال 

  .)166("عجزا إنسانيا مؤسفا

 أو االحنطاط مرجعها ويظهر الغزايل بأن أهم، وأوىل العوامل املؤدية إىل ظهور معامل االحنراف،

 أن هذه الفترة سادها ختلف ؛ويف خضم تطرق الغزايل للعهد العثماين وجد. إىل احلكام، والقادة
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رهيب، ومروع مشل كل مناحي احلياة فيها باستثناء مظهر واحد فقط؛ هو التفوق العسكري 

 فتح  من-كما سبقت اإلشارة إليه-الذي متيزت به الدولة العثمانية، والذي مكنها 

  . القسطنطينية، وكسر شوكة الصليبيني، وتأخري محلتهم على العامل اإلسالمي

 الذهبية، رحلةلكن الواضح هو أن تطور، وازدهار اجملتمع اإلسالمي الذي انطلق بقوة يف امل

وامتد يف العهدين األموي، والعباسي متقدما يف أحيان كثرية؛ آل إىل األفول، واالحنطاط يف 

وقد حصر الغزايل أهم مظاهر . ين منذ القرن العاشر للهجرة، السادس عشر للميالدالعهد العثما

  : ختلف اجملتمع اإلسالمي يف هذه الفترة يف النقاط اآلتية

 من القرن العاشر إىل الثالث عشر للهجرة مل يظهر يف العامل اإلسالمي عامل مفكر، وال -1

كان اجلهل الغليظ . فلتات تعد على األصابعأديب نابه، وال شاعر عظيم، وال مؤلف ذكي، إال 

  . سببا يف ختلف املسلمني دينيا، ومدنيا-كما أشرنا-يلف كل شيء، وكانت عجمة الدولة 

 انتشرت البدع، واخلرافات، واخلياالت السقيمة، وحتول اإلسالم إىل رسوم ميتة، وأحاديث -2

لسمات، والشعوذة، وأعلن واهية، أو موضوعة، وكثرت صور الشرك اجللي، واخلفي، والط

  .التصوف اجلاهل على هذا كله إذ أن طرقه دخلت كل مدينة، وقرية



توقف الركب اإلسالمي يف مكانه ال يدري وراء حدوده شيئا، :  من الناحية املدنية العامة-3

بينما العامل يفور، وميور حبركات، وفلسفات جديدة غريت نظم احلكم، وكشفت اجملهول من 

أخذت رويدا رويدا تعرف الكثري من قوى الكون، وأسراره، وتستغله يف جتديد القارات، و

  .حياا، وأسلحتها

 ورث احلكم العثماين مجيع سيئات احلكم الفردي يف الدول اإلسالمية السابقة، وضم إليها -4

خوته إجديدا من اجلربوت، واالستعالء دون نظر إىل دين أو خلق، ورمبا قتل السلطان مجيع 

  . ال ينازعوه السلطةحىت

 منح السلطان امتيازات أجنبية للطوائف النصرانية املختلفة جعلها دولة داخل الدولة، -5

واستغل األعداء ذلك أسوأ استغالل، إذ متكنوا بواسطة هذه الرعايا من التجسس، و نشر 

  .)167(الفوضى، وإحلاق أبلغ األذى باإلسالم

  :مي حضارياالرسم البياين حلركة اجملتمع اإلسال -

متاشيا مع طريقة حتليل الغزايل ملراحل تطور العامل اإلسالمي عرب التاريخ، وكيفية حتديده 

 أن الغزايل حدد اإلسالم كنقطة ؛لألطوار الثالثة اليت عرفتها حركية اجملتمع اإلسالمي يتبني
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ن حمورية، وكمحك رئيسي للحكم على ازدهار، أو ختلف اجملتمع اإلسالمي حضاريا، وأ

. خمتلف هذه األطوار تدور يف فلك واحد؛ هو مدى متسك املسلمني باإلسالم، أو ابتعادهم عنه

فإن االلتزام النموذجي باإلسالم دينا، ومنهجا يف احلياة على امتداد فتريت النبوة، واخلالفة 

-اإلسالميالراشدة؛ كان كفيال جبعلهما معا متثالن املرحلة الذهبية اليت مجعت بني امتداد العامل 

هلذا انطلق مسار . ، وبني إرساء خمتلف مقاييس اجملتمع الناجح، ويف شىت ميادين احلياة-جغرافيا

  .  احلضارة اإلسالمية حنو األعلى حمققا درجة رفيعة من التقدم، واالزدهار

 متموجا، فهو -كما يرى الغزايل-و فيما يلي هذه املرحلة؛ أصبح مسار احلضارة اإلسالمية 

وعموما حيدد الغزايل يف . -وإن كان التقدم مييزه يف الغالب- بني التقدم، والتأخر يتأرجح

املرحلة األموية عهدا للتقدم؛ وهو العهد األول، وعهدا للتخلف؛ وهو العهد الثاين من هذه 

. والذي تعقبه املرحلة العباسية بالوترية نفسها؛ عهدها األول متقدم، والثاين متخلف. املرحلة

يل يعزو هذا التموج، وهذا االضطراب إىل مدى متسك املسلمني، أو ابتعادهم عن والغزا

  .اإلسالم



أما ما تال هاتني املرحلتني؛ وهي مرحلة اخلالفة العثمانية، فإا عرفت احندارا يف مسار احلضارة 

 القرن الرابع عشر للهجرة،–اإلسالمية، استمر يف اهلبوط إىل أن بلغ القاع يف هذه األيام 

 نتيجة البتعاد املسلمني عن اإلسالم ائيا، مما حرمهم من أية ضة حقيقية، -العشرون للميالد

وجعلهم يعيشون يف ظالم التخلف الذي طال أمده، والذي حتدث عنه . أو صحوة فعالة

وعندي أن احلال اليت وصل إليها : "الغزايل، وعن وضع املسار احلضاري للعامل اإلسالمي بقوله

 واملسلمون يف هذه األيام ال نظري هلا يف تارخيهم الطويل، وأن اخلط البياين لوجودهم العرب،

  .)168("الروحي، والعسكري ميس القاع

الرسم البياين "وعن وضعية املنحىن البياين النتشار اإلسالم يف العامل ذكر يف موضع آخر أن 

 يهبط حىت ميس لقمة، وقدقد يسمو فيصل إىل ا. ملسرية اإلسالم يف العامل متموج، مضطرب

وذا يؤكد الغزايل أن املسرية احلضارية للمجتمع اإلسالمي عرب التاريخ؛ إمنا هي . )169("القاع

تعبري دقيق، وصادق عن مسرية اإلسالم يف العامل منذ ظهوره إىل يومنا هذا، واليت كانت مطية 

   .للسمو تارة، وللهبوط تارة أخرى
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ذي قدمه الغزايل؛ حاولت جتسيده يف رسم بياين يوضح هذه احلركة وانطالقا من هذا التحليل ال

احلضارية اليت قام ا اجملتمع اإلسالمي خالل أربعة عشر قرنا من الزمن، فبدا يل أن يكون 

  : شكله كاآليت
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  -مسار احلركة احلضارية للمجتمع اإلسالمي عند الغزايل-

إلسالم أساسا، ومعيارا لصعود، أو هبوط املنحىن البياين  أن الغزايل جعل ا؛ وذا يبدو جليا

وهو يف رأيه هذا يتفق مع . املمثل ملسار احلضارة اإلسالمية؛ ومن مثة تقدم املسلمني، أو ختلفهم

مالك بن نيب، ويشترك معه يف املعيار املعتمد عليه عند كليهما؛ فإن مالك بن نيب يتجه إىل 

ق احلضارة اإلسالمية، وازدهارها الباهر الذي حققته يف فتريت القول نفسه، حني يقرر أن انطال

 وقدرا على -بتعبريه-النبوة، واخلالفة الراشدة إمنا يرجع إىل سريان الفكرة الدينية، أو الروح 

 فإنه كان نتيجة ؛وأما سقوط احلضارة اإلسالمية. كبح الغريزة، وتوجيهها الوجهة الصائبة

وعن املنحىن البياين . )170(ينية، وسيطرة الغرائز على العقل، والروح معاحتمية إلبعاد الفكرة الد

  : الذي حدده مالك بن نيب ملسار احلضارة اإلسالمية؛ فإنه اختذ الشكل اآليت
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 -مسار احلركة احلضارية للمجتمع اإلسالمي عند مالك بن نيب-           

 يف تقسيم املسار -إضافة إىل ما سبق-أن الغزايل، ومالك بن نيب قد اتفقا وإذا بدا لنا ب
احلضاري إىل ثالثة أطوار؛ فإننا نالحظ اختالفا بينهما يف الشكل الذي منحاه للمنحىن البياين 

 هو أن الغزايل مل يهمل تلك ؛-كما بدا يل–اجملسد هلذا املسار، ولعل مكمن هذا االختالف 
األموية، والعباسية، بل إنه : ت ترتل مبستوى احلضارة اإلسالمية يف املرحلتنياملظاهر اليت كان

أما مالك بن . أخذها بعني االعتبار، ومنحها بعدا يف مسار احلضارة، فجاء اخلط البياين متموجا
  .نيب؛ فإنه مجع هاتني املرحلتني يف خط أفقي ممتد بني حركيت الصعود، واالحندار

زة اليت تناولت حتليل الغزايل لتطور العامل اإلسالمي عرب التاريخ، بعد هذه اجلولة الوجي
 أن العامل اإلسالمي عمه ؛وتطرقت ملسار احلضارة اإلسالمية بني الصعود، واهلبوط ميكن القول

اجلهل، وأطبق عليه التخلف بعدما تدرجت علله يف الظهور، وتتالت احنرافات حكامه، وشعوبه 
  .هاية مكبال بقيود االحنطاط، والتقهقرشيئا فشيئا، فسقط يف الن

ورغم مرور وقت كبري على سقوط اخلالفة العثمانية؛ فإن العامل اإلسالمي، وإىل اليوم مل 
يتمكن من العودة إىل مكانته السابقة، أو على األقل العودة إىل موقع يكفل له التحرر من ربقة 

عه هلا، وتسخريه بكل إمكاناته املادية، التبعية، وسلطة اهليمنة األجنبية اليت جنحت يف إخضا
وهو ما يتجسد يف واقع العامل اإلسالمي، الذي سيتناوله . والبشرية خلدمة مصاحلها، وأهدافها

القرن الثالث عشر للهجرة، (املبحث املوايل يف حماولة إلعطاء صورة عامة عنه يف القرن األخري 
ري إليه بعض الدراسات، واألحباث املتعلقة حباضر كما تناوله الغزايل، وكما تش) العشرون للميالد
  .     العامل اإلسالمي
          

  
  
  
  
  
  

  هـ 41



  
  

  واقع العامل اإلسالمي: املبحث الثاين
إن احلديث عن واقع العامل اإلسالمي؛ هو حماولة لتتبع أهم األوضاع السائدة فيه، وخمتلف 

 اجتاهام، ورؤاهم السياسية، األحداث اليت يتفاعل معها املسلمون، وتتبلور يف إطارها
اخل خالل القرن العشرين للميالد؛ وهو القرن الذي عاش …واالقتصادية، واالجتماعية، واألمنية

إذا استثنينا بضع سنوات -فيه الغزايل، وألف فيه كل كتبه، وهو يف الوقت نفسه ميثل القرن األخري 
. مل اإلسالمي، وميثل حاضره الذي حييا فيه الذي يعايشه العا-األخرية من القرن الواحد والعشرين

 سيتناول نظرة الغزايل إىل واقع العامل اإلسالمي، وكيفية تفاعله -يف هذا املبحث-كما أن احلديث 
  .معه، وتأثره مبختلف أوضاعه، وأحواله

  الواقع السياسي: املطلب األول
املباشر، والقوي يف خمتلف إن البدء باحلديث عن الواقع السياسي يرجع إىل أمهيته، وتأثريه 

إذ أن احلالة السياسية تؤثر دوما يف خمتلف امليادين االقتصادية، . اجملاالت، وامليادين األخرى
تبعا الستقرارها، أو توترها؛ وتبعا ملختلف القرارات، واإلجراءات . اخل…واالجتماعية، والثقافية

ت األخرى، ومتحكمة يف تسيريها، اليت تتخذها، وهي غالبا ما تكون مرتبطة بباقي اجملاال
وبتتبع األحوال السياسية اليت يشهدها العامل اإلسالمي، يبدو جليا أنه يعاين تفككا، … وتنظيمها

وتشتتا داخليا، وخارجيا بسبب اآلثار السلبية الناجتة عن سقوط اخلالفة اإلسالمية ائيا سنة 
  : )171(م، واملتمثلة يف1924

ت جتمع مشل املسلمني، وتعلن الرابطة اإلسالمية اليت مجعت بني الترك،            غياب الدولة اليت كان    -1
والعرب ليقفوا يف وجه أوروبا الصليبية املتطلعة إىل استعمار بالدهم، ويف وجه مطامع الـصهيونية               

  .اليت ختطط الحتالل فلسطني
اقعية بينها، وبني    حلاق تركيا رمسيا بالدول األوروبية، وقطع اجلسور، والصالت التارخيية، والو          -2

  .العامل اإلسالمي
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 قيام دويالت مدنية جديدة تعلن دساتري وضعية، وتسعى إىل تنظيم روابطها مع جاراا على               -3
أساس قومي، وبذلك خسرت االجتاه الروحي الذي يعد مفتاح القوة يف األمة، واحلارس األمـني               

  . على أخالقها العالية، وأهدافها السامية
عمرين املتربصني على ما تبقى من ممتلكات اخلالفة العثمانية، واقتـسامها فيمـا              تسلط املست  -4

  .بينهم
 معاناة العامل اإلسالمي من املأساة الكربى؛ وهي ضياع فلسطني اليت مل تستطع الصهيونية أن               -5

   .جتعلها وطنا قوميا هلا إال بعد التآمر على السلطان العثماين، واخلالص من الرابطة اإلسالمية
وإذا كان املستعمرون قد خرجوا أخريا من بالد املسلمني؛ فإم تركوا هذه البالد تعاين من آثـار                 

األمر الذي أدى إىل الصراع بني احلـاكمني يف         . الغزو الفكري، والتسلط السياسي، واالقتصادي    
  .  ا هذه األقطاركثري من األقطار اإلسالمية نتيجة التبعية السياسية، واحملاور املتنافرة اليت ترتبط

وقد اعترب الغزايل إلغاء اخلالفة اإلسالمية على يد املرتد التركي مصطفى كمال مبثابة رميها 
يف البحر، وعد ذلك سببا يف جعل هذا القرن من أسوأ القرون اليت مر ا الدين اإلسالمي احلنيف 

نا كدولة واحدة جيمعها رباط ذلك أن العامل اإلسالمي ظل طيلة أربعة عشر قر. يف رحلته الطويلة
لكن تكالب . اإلسالم، ويوحد بني شعوا، فال يدع جماال للفرقة، وال سبيال للتصدع، والشتات

 وحتالفها لطعن العامل اإلسالمي؛ كان -الصهيونية، والصليبية، والشيوعية-الل ضقوى الشر، وال
اعت أن متزق كيان األمة اإلسالمية إىل استط"منطلقا من إبعاد اخلالفة اإلسالمية، فلما مت هلا ذلك 

أجزاء متعددة، وأن جتعل من الدولة القوية دويالت ضعيفة، ومن البلد الواحد املتعاضد بلدانا 
إذ أصبح العامل اإلسالمي مكونا من عدة دول أكثرها حمدود املساحة، قليل . )172("متباعدة متعادية

وأصبحت . تلف الرؤى، واالجتاهات السياسيةالسكان، متفاوت يف طبيعة احلكم، ومتنافر يف خم
كل دولة منغلقة على ذاا، ومنعزلة عما جيري يف خمتلف األقطار األخرى اليت ال تزال مشتركة 

  . معها يف عقيدة التوحيد
شر : "وقد صور الغزايل هذه املعضلة الكبرية، بعد أن محل االستعمار مسؤولية خلقها بقوله

 هذا التمزيق الذي فرق بني أهله، وجعلهم -الغارة األخرية على أرضهيف -ما رمي اإلسالم به 
اكرة، وخلق من بالدهم إمارات، وممالك يدهشك عدها، ويثريك إحصاؤها، وكذلك تنشيعا م

صنع زبانية االستعمار بالعرب، واملسلمني، فقطعوهم يف األرض أمما شىت، وكانوا أمة واحدة، 
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وتصور جسما متماسكا، يقال لكل .  طريقا قاصدة- قبلمن-ووزعوهم طرائق قددا، وكانوا 
فتكون اليد دولة، والرجل دولة أخرى، والعني دولة، ! عش وحدك، وال تفكر يف غريك: عضو فيه

أهذا عمل طبيب يريد . ال صلة بني رأس وقلب، وال بني قلب وأطراف. واألنف دولة أخرى
  .)173("احلياة، أم عمل جزار يبتغي القتل؟

لتصوير الدقيق للعامل اإلسالمي؛ هو بالفعل جناح باهر حققه أعداء اإلسالم الذين إن هذا ا
خططوا، ونفذوا بدقة متناهية، وهم يواصلون ترقبهم الحتمال قيام أية حماولة جتمع شتات 
املسلمني، أو توحد مشلهم لينقضوا عليها، ويفتكوا ا، وهم ماضون باستمرار إلنفاذ خطتهم، 

بعثرة األمة اإلسالمية بعثرة تنسيها ماضيها، ورسالتها، وتشغلها بالدفاع عن : "ثلة يفوأهدافهم املتم
  . )174("حياا، وأقواا

وهكذا أضحى الواقع السياسي يف العامل اإلسالمي موسوما جبملة مالمح، وأبعاد تشكل مبجموعها 
  : وأهم هذه املالمحالوضع السيئ، واحلقيقة املزرية اليت تتقامسها أجزاء العامل اإلسالمي،

  )نظام احلكم( إبعاد اإلسالم عن القيادة السياسية :ولالفرع األ
 يشري الواقع السياسي يف البلدان اإلسالمية إىل غياب، أو تغييب اإلسالم، وإبعاده عن نظام 
احلكم فيها، واحلرص على إبقائه يف جماالت، وميادين غري مرتبطة بنظام احلكم، كميدان األحوال 

ويعترب هذا الواقع نتيجة حتمية ألمرين اثنني وجها بعناية هلذه . خصية، واملواريث، وغريمهاالش
املهمة؛ ومها جهود القوى املعادية لإلسالم من جهة، وجهل احلكام املسلمني، وانسياقهم وراء 

  . حب التسلط، وعشق التحكم يف الشعوب من جهة أخرى
لت جمهودات طويلة املدى، وفعالة التأثري، فنجحت فأما القوى املعادية لإلسالم؛ فإا بذ

رجاال من العرب املسلمني ينادون بفصل الدين عن الدنيا، وإبعاد "أخريا، واستطاعت أن تصنع 
هذه الدعوة الضالة، املضلة هدفت أول . الدين عن احلياة، وترك ما لقيصر لقيصر، وما للدين للدين

وأشد من هذا وذاك أا أبعدت الرجال …  احلياةما هدفت إىل إبعاد اإلسالم عن جماالت
 اامات -زورا وتانا-املخلصني الواعني عن سياسة الدول اإلسالمية، وإدارة دفة احلكم باامهم 

وقد لعبت دورا مريعا يف تبين السياسة االنفرادية لكل دولة، . باطلة، أو بقتلهم بأيد عابثة، حقرية
حركة التقدم، والنمو، واالزدهار احلضاري، والعمراين، ولتوجيه وإحداث اضطرابات داخلية لشل 
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اجلهود اإلسالمية حنو أمور جانبية تبعدهم عن التفكري يف أمهية مل الشمل، والوقوف على قدم 
  . )175("واحدة إلجياد حلول جذرية ناجعة لتفادي األخطار احملدقة

مكرا ألبناء العامل اإلسالمي؛ ظهرت وذا التخطيط املاكر ألعداء اإلسالم، والتنفيذ األشد 
، وادعاءات بأن اإلسالم جمرد دين، وأنه ما كان يف يوم من ةدعوات عديدة لفصل الدين عن الدول

  .األيام متدخال يف نظام احلكم، وال قادرا على القيام بذلك
: ملؤلفه األستاذ" من هنا نبدأ" إصدار كتاب -يف فترة اخلمسينات-وقد عايش الغزايل 

الد حممد خالد، والذي كان هجوما على اإلسالم بإثارة شبهات، وادعاءات بعيدة كل البعد عن خ
أن عالقة " "من هنا نعلم"وقد بني الغزايل يف رده الذي بلوره يف كتاب . حقيقة هذا الدين العظيم

 إفساد  إمنا هي؛الدين بالدولة يف اإلسالم وحدة ال تقبل التجزئة، وأن كل حماولة للفصل بينهما
  . )176("لإلسالم، وعدوان عليه من حيث هو عقيدة، وشريعة على السواء

هذا عن دور القوى املعادية لإلسالم يف فصل الدين عن الدولة؛ أما احلكام املسلمون الذين 
سامهوا يف إبعاد اإلسالم عن نظام احلكم، فقد كان دافعهم إىل ذلك حبهم الزائد للسلطة، 

تحكم، واالستعالء على شعوم دون أن يلتفتوا إىل مدى قدرم على تويل ورغبتهم اجلاحمة يف ال
هناك أناس يتعشقون الصدارة كي يفرضوا ذوام : "هذه املسؤولية العظيمة، وعنهم يقول الغزايل

على اجملتمع، أقلهم ميلك املواهب اليت تسعفه، وأكثرهم مريض حبب الظهور، وجتاوز 
  . )177("اآلخرين

رف هؤالء األشخاص تبعا ملا متليه عليهم أهواؤهم الطافحة، ورغبام وبدهي أن يتص
إم انفردوا باحلكم، . اجلاحمة، ال مبا يفرضه عليهم الدين اإلسالمي، وتوجبه عليهم تعاليمه الغراء

واستبدوا به بعد أن أمهلوا الشورى، وتغاضوا عن العدل، وتناسوا قيمة، وحتمية احلرية، وحقوق 
 أن ؛حرص اإلسالم على تثبيتها كدعائم لقيام احلكم الرشيد، وكانت النتيجة احلتميةالناس اليت 

بطشت خمالب االستبداد ببالدنا، وصبغت وجوهنا بالسواد؛ ألن اإلسالم خولف عن تعمد، "
طرحت أرضا البدهيات األوىل من تعاليمه، وقام يف بالد اإلسالم حكام تسري يف . وإصرار

  .)178("د، والفسوق، واملنكرات، فخرجوا سافرين عن أخالقه، وحدودهدمائهم جراثيم اإلحلا
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لقد أصبح االستبداد صورة مألوفة، وصفة مالزمة ألغلب األنظمة احلاكمة يف العامل 
اإلسالمي، فهي تشترك مع بعضها البعض يف إبعاد اإلسالم عن احلكم، وعدم فعالية براجمها 

 أن ؛واجلدير باملالحظة. سياسي، والتقدم احلضاري لشعوااملختلفة، والفشل يف حتقيق االستقرار ال
هذه األنظمة تتعدد صورها، على الرغم من احتاد حقيقتها، وطبيعتها االستبدادية، وقد حصر 

  : إبراهيم العسل ثالثة صور لألنظمة االستبدادية يف العامل اإلسالمي هي
  .األنظمة اإلحباطيةاألنظمة املعاقة فكريا وتنظيميا، واألنظمة العبثية، و

حتكم الشعوب بذهنية اإلقطاعيني، مبعىن أا جتسد يف جوهرها، وجتربتها :  فاألنظمة املعاقة-1
نفس قوانني التخلف، فهي ال تطيق أن ترى يف سدة املسؤولية، ويف قلب اجلهاز السياسي، 

ل إىل فقدان ألن ذلك يؤو… والتعليمي، والثقايف، واالقتصادي من هو أكثر تبصرا باألمور
  .سيطرا، وافتضاح أمر جهلها بني الناس، وبني األجهزة احلكومية، والشعبية

فإنه ال يسمح بوضع املخططات، وصياغة املشاريع التنموية اهلادفة، بل :  أما النظام العبثي-2
يظل مشغوال موم احلفاظ على سلطته أطول مدة ممكنة، مكتفيا جبهاز أمنه، وعسكره للقمع، 

ردع، ويصرف جل وقته بالتفكري يف كيفية إثارة العصبيات الضيقة، والسماح للتكتالت وال
  .احلزبية، واملذهبية اجلاهلية بأن تنشط، وتتحرك

 فإنه ال ميتلك الثقة بنفسه، ويشعر دوما بالدونية، وحتكمه الرغبة يف : أما النظام اإلحباطي-3
  .)179(حاق ا انقيادا، وتابعيةالتقليد األعمى للدول املتقدمة، فيسعى إىل الل

هكذا أبعد اإلسالم عن القيادة السياسية، وهكذا أصبح الواقع السياسي يف العامل اإلسالمي 
صورة سيئة يشترك يف رسم أبعادها استبداد احلكام مبصائر الشعوب، وإمهال القادة حلقوق األفراد؛ 

إلسالمي إلبداع، أو إحياء، بل لتأخر، فاحلريات غائبة، والعدالة مصادرة، وال جمال يف العامل ا
  .وقمع، وإقصاء

   غياب الوحدة والتكامل بني بلدان العامل اإلسالمي:ثاينالفرع ال
إن االختالف، والتباين، والتشتت بني بلدان العامل اإلسالمي؛ أصبح حقيقة ساطعة، وبادية 

كثرية، كان كفيال بإاء فإن جناح القوى االستعمارية يف تقسيم املسلمني إىل شعوب . للعيان
الوحدة اإلسالمية، واألخوة الدينية اليت كثريا ما شكلت حمور القوة، والتكتل لدى املسلمني، 
وبذلك برزت عالقة أخرى بني املسلمني تقوم على الفرقة، واالنفصال، وعدم االكتراث بكل ما 
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وقد . بلد ال للدين، أو العقيدةيصيب بلدا، أو شعبا آخر، فالوالء أصبح للقومية، أو اجلنس، أو ال
 ألن ذلك يعد فريضة دينية، حث عليها ؛أحل الغزايل كثريا على ضرورة تآخي املسلمني، واحتادهم

اإلسالم، وحرص على إرسائها بني املسلمني؛ ألا سر عزم، ورفعتهم، وهو ما حتقق يف صدر 
ه، أما هوان املسلمني اليوم أفرادا، اإلسالم حني كانت األخوة، والتناصر بني املسلمني يبلغ مدا

يوم وهت أواصر األخوة بينهم، ونظر أحدهم إىل اآلخر نظرة استغراب، "وأمما فهو قد حتقق 
وإذا . )180("وتنكر، وأصبح األخ ينتقص أمام أخيه فيهز كتفيه، وميضي لشأنه، كأن األمر ال يعنيه

بدا لنا أن وراءه أمرين . أسبابه، وعللهتتبعنا هذا التشتت احلاصل بني املسلمني، وحاولنا كشف 
اثنني؛ أحدمها هو شكل نظام احلكم القائم يف كل دولة، واآلخر هو االجتاه السياسي الذي يتبناه 
نظام كل دولة يف العامل اإلسالمي، وكالمها مرتبط بسقوط اخلالفة اإلسالمية، ومكر القوى 

  .االستعمارية
  : شكل نظام احلكم-أوال

 سريعة على تاريخ األنظمة احلاكمة يف العامل اإلسالمي أثناء القرن العشرين؛ بإلقاء نظرة
يتضح أن الدول اإلسالمية، وبعد سقوط اخلالفة العثمانية، واقتسام تركتها بني الدول الكربى 

يف البداية ملكيا، ومل تظهر األنظمة "مبقتضى معاهدة سايكس بيكو، كان معظم أنظمتها احلاكمة 
إىل الوجود بشكل متدرج، وواسع بعد ذلك إال يف الفترة اليت تلت احلرب العاملية اجلمهورية 

وكانت هذه األنظمة املتحدة يف شكل احلكم متقاربة فيما بينها، لكن وبعد احلرب . )181("الثانية
أمسى "العاملية الثانية، وتبين بعض الدول اإلسالمية للنظام اجلمهوري مثل سوريا، وتركيا، وغريها 

تباين يف أنظمة احلكم السياسي حقيقة واقعية ميدانيا تتجسد يف االختالف يف شكل نظام احلكم، ال
وهذا االختالف ولد منذ البداية تباعدا سياسيا مع األنظمة امللكية املوجودة كنموذج يف نظام 

 يعرف أنظمة سياسية خمتلفة -حاليا-، ومع مرور الوقت أصبح العامل اإلسالمي )182("احلكم
  :)183(وزع بنيتت
ولكن السيادة فيها تبقى للحزب الذي قام بالثورة، :  أنظمة عسكرية حتولت إىل أنظمة حزبية-أ

وبعد أن قام بالثورة حتول من أصحاب ثورة إصالحية إىل نظام سياسي خالد، ويتم التوارث فيه 
  .   من داخل النظام الثوري سابقا
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 لبنان؛ حيث يكون رئيس اجلمهورية مـسيحيا        كما هو الوضع يف   :  أنظمة دميقراطية طائفية   -ب
  .مارونيا، ورئيس احلكومة مسلما سنيا، ورئيس جملس النواب مسلما شيعيا

ويصل فيها رئيس احلكومة، أو رئيس اجلمهورية للسلطة من خالل :  أنظمة دميقراطية حقيقية-ج
 وأحيانا عسكرية، وجند االنتخابات، إال أا تبقى حتت إشراف مؤسسات أعلى منها أحيانا دينية،

أن هذه املؤسسات يوجد عندها النفوذ حىت لفصل الرئيس، أو خلعه إذا خرج من إطار الربامج 
  .اليت مسحت له مبمارستها أصال، مع أنه وصل إىل احلكم بإرادة شعبية شرعية

لـسلطة  ولكن حىت صورة الوراثة هنا غري واضحة؛ فأحيانا تتم بانتقال ا          :  أنظمة ملكية وراثية   -د
  .بطريقة مباشرة بني األب واالبن، وأحيانا يتم انتقال السلطة بني أفراد األسرة املالكة نفسها

هكذا يتضح االختالف بني البلدان اإلسالمية يف أنظمة احلكم القائمة ا، وهو ما سيؤدي حتمـا                
تبناها، وتـصدرها   إىل االختالف بينها يف شىت االجتاهات السياسية، واملواقف األيديولوجية اليت ت          

  .كل واحدة منها
  : االجتاه السياسي لنظام احلكم-ثانيا

يتميز االجتاه السياسي ألنظمة احلكم يف العامل اإلسالمي بالتبعية، واالرتباط املباشر بسياسة            
تعاين من التبعيـة    " فإن هذه األنظمة     ؛ وعليه -اليت كانت فيما مضى مستعمرة هلا     -الدول الغربية   
ى عاملية كربى، وبالتايل فإن الربامج، بل أحيانا املشاريع الـسياسية، واالقتـصادية،             السياسية لقو 

وقد .)184("اخل…واالجتماعية هلذه األنظمة ترتبط مع دول ذات أيديولوجية رأمسالية، أو اشتراكية          
ترتب على هذا الوضع؛ أن أي نظام حكم يف أي بلد إسالمي كان ال ميارس السياسة من منطلـق        

 ميارس، ويطبق السياسة اليت متليها عليه أحد الدول         -يف الغالب -أوضاعه القائمة، بل إنه     واقعه، و 
املهيمنة عليه، فهو منساق إىل تنفيذ أهدافها، ومصاحلها، وغري آبه مبا حيدق به من آثـار سـلبية،                  

ع فيما  وخطرية، سواء على صعيده الداخلي؛ أي بني النظام احلاكم، وفئات اجملتمع، أو فئات اجملتم             
بينها، أو على صعيده اخلارجي سيما مع البلدان اإلسالمية، أو البلدان اجملاورة له، وهي يف الغالب                

  .إسالمية
والنتيجة احلتمية الختالف أنظمة احلكم من جهة، واختالف اجتاهاا السياسية من جهة أخرى؛ 

 غري متجانس مع بعضه هي أن العامل اإلسالمي يبدو كدول ذات اجتاه متشتت، وككيان اختاليف
ويف .)185("البعض، بل متضارب يف املصاحل أيديولوجيا، وسياسيا، ودبلوماسيا، وأحيانا اقتصاديا
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 أن يربز ككتلة ؛زخم التكتالت الدولية اليت متأل الساحة العاملية، كان يفترض بالعامل اإلسالمي
 متلك من املقومات ما يكفل هلا سياسية جتمع، وتوحد، وتقارب بني خمتلف البلدان اإلسالمية اليت

ولكنه بدا ككيان متنافر، متباعد، ومتصدع تسوده اختالفات عديدة، وصراعات كثرية . ذلك
 يف الفترة الراهنة، وتكرس استمرارية ختلفه، وتأخره يف -على األقل-جتعل احتاده أمرا مستبعدا 

  .شىت امليادين، وعلى رأسها امليدان السياسي لفترة أخرى
  الواقع األمين: طلب الثاين امل

يف حديثي عن الواقع األمين يف العامل اإلسالمي؛ سأتناول أبرز املشكالت، والتحديات اليت 
تواجه أمن، واستقرار البلدان اإلسالمية، وهي عبارة عن صراعات، ونزاعات بعضها داخلية ختص 

وسأحاول ذكر أهم . خرىالدولة الواحدة، وبعضها اآلخر خارجية قائمة بني دولة إسالمية وأ
  .األسباب الدافعة إىل نشوء هذه الصراعات، ومنائها

   الصراعات الداخلية:ولالفرع األ
يستطيع املتتبع لألوضاع األمنية داخل البلدان اإلسالمية أن يقف على عدد كبري من 
حاالت التوتر الداخلي، وعدم االستقرار الناجم عن حدوث صراعات، ونزاعات داخلية ضمن 

، )النظام احلاكم(حدود الدولة الواحدة، وهذه الصراعات غالبا ما جتمع بني السلطات السياسية 
اخل، وقد ازدادت ...وأطراف أخرى؛ قد تكون جمموعات عرقية، أو سياسية، أو دينية، أو طائفية

  .وترية هذه الصراعات مع النصف الثاين من القرن العشرين
ولة إسالمية يوضح متيزه بالتعددية العرقية، والتنوع إن تأمل التكوين االجتماعي ألي د

القومي، وهذا أمر تارخيي يعود إىل الطبيعة األصلية لسكان تلك الدولة، وإىل طبيعة الدين 
اإلسالمي الذي مل خياطب جنسا دون آخر، ومل مييز عرقا عن عرق، بل إن مشوليته جعلت أبناء 

 بوتقته لتشكل يف النهاية جمتمعا إسالميا، كما أن األعراق على اختالفها تعتنقه، وتنصهر يف
مساحته، واحترامه لباقي األديان، واملذاهب كفل لغري املسلمني احلفاظ على دينهم، والثبات على 

  . عقيدم
ي ا العامل اإلسالمي جعلته مستهدفا من قبل ظلكن املوقع، واألمهية اإلستراتيجية اليت ح

 خططت باستمرار لزعزعة استقراره، وإثارة الفرقة، والرتاع بني أبنائه، القوى العاملية الكربى اليت
هذا التنوع العرقي، والقومي، ومدى صالحية، وجناعة استخدامه لنيل أغراضها، لقيمة وبإدراكها 

اليت متارس عربها تأثريات سياسية، وأيديولوجية "وحتقيق أهدافها؛ فإا قررت أن جتعله النافذة 
 تشكل عامل صراع داخل بلد إسالمي ما، وذلك عرب تصعيد اجلانب اخلاص بالشعور ميكن هلا أن



 التمرد، واملطالبة باحلقوق القومية هلا، على أعمالالقومي عند أقلية قومية ما كي تقوم هذه األقلية ب
الرغم من أن العامل املشترك بينها، وبني التيار احلضاري الديين العام الذي تعيش يف وسطه هو 

  . )186("اإلسالم
وعلى الرغم من كون التنوع العرقي عامال إجيابيا يكسب البلد قوة، وثراء يف القوميات، 

أرضية صاحلة "وتنوعا يف الثقافات، واألعراق؛ فإنه يكون عامل ضعف، وتشتت عندما يصبح 
مي، وتشيع لالستخدام األجنيب، واالستراتيجيات العاملية الكربى اليت تسهم يف تشتيت العامل اإلسال

  . )187("فيه حركة اضطراب دائمة
ويفصح واقع العامل اإلسالمي عن أمثلة عديدة شاهدة على استغالل الدول الكربى هلذه 

نوعية من أجل إثارة املشكالت، والصراعات إما يف بلد إسالمي واحد؛ كما فعلت فرنسا تال
وإما يف بلد . لتنوع العرقي يف باكستانيف اجلزائر، وبريطانيا مع ا) الرببر(بالنسبة لقضية األمازيغ 

واحد، ولكن الصراع ميتد تأثريه إىل بالد أخرى؛ كما لعبت الواليات املتحدة األمريكية على 
العراق، وإيران، : القضية الكردية يف العراق؛ وهي قضية قومية تتوزع بني جمموعة من الدول

 على استثارة هذه القوميات ضد النظام وتركيا، وسوريا، وتتمثل تدخالت هذه القوى يف إقدامها
السياسي، ومساعدا بكل اإلمكانيات من أجل خلق جو متوتر، ومقلق، وغري مستقر يف البلد، أو 

  .)188(البلدان اإلسالمية، حىت وإن تطور األمر إىل صراعات مسلحة
حوال لقد لفتت هذه الصراعات انتباه الغزايل مبا أسفرت عنه من ضحايا كانوا يف كل األ

من أبناء اإلسالم، وآمله كثريا أن حتدث هذه األمور نتيجة ألسباب غري منطقية، وال مقنعة، وال 
ال يعرف فروقا بني أبنائه من اهلنود، واألتراك، "سناد هلا إال دعوى اجلاهلية، مؤكدا أن اإلسالم 

األمة الكربى بإثارة بيد أن أصحاب املطامع ال يبالون يف سبيل متزيق . والفرس، والعرب، والرببر
  . )189("نعرات ال ختدم اجلماهري، وال يصلح ا دين، وال ينتفع ا العامل

وإضافة إىل هذه الصراعات اليت تنشأ عن أسباب عرقية، هناك صراعات أخرى أسباا 
دينية؛ كما هو الشأن مع الرتاعات املعقدة، والدموية اليت استمرت لفترة طويلة بني السلطات 

ية، واحلركات اإلسالمية يف عدة بلدان إسالمية لعل أشدها، وأعنفها األحداث اليت جرت السياس
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يف مصر، واجلزائر، أو الصراعات اجلارية يف السودان بني الشمال، واجلنوب؛ والقائمة أساسا على 
  .)190(إشكالية تقسيم السودان إىل مشال إسالمي، وجنوب مسيحي

وقد رمقت ما شجر بني : "ت اليت حدثت باسم الدين فقالوقد ذكر الغزايل إحدى هذه الصراعا
املسلمني من خالفات دامية فلم أر هنالك علة دينية حمترمة تذكر لتربير هذه اجملازر، واستبقاء هذه 

يف يوم واحد سقط مثانية عشر ألف قتيل يف معركة بني الشيعة، والسنة دارت رحاها يف . الفرقة
ما دخل الدين يف هذه !  هذا الرتاع السياسي وراء ثوب التدينوغريب أن خيتفي… آسيا الصغرى

  .)191("املعارك؟
وهناك صراعات داخلية أخرى تضمها بلدان إسالمية عديدة، واألكيد هو أن كل هذه 
الصراعات ال تنبثق من فراغ بل إا تنطلق من أسباب، وحمركات تدفع ا إىل هذا املسار، وإذا 

سباب؛ وهي تدخل القوى الكربى، فإن هناك أسبابا أخرى كنت قد ذكرت إحدى هذه األ
ذكرها سامي اخلزندار فيما خيص الصراعات الداخلية العربية، ولكنين أذكرها هنا باعتبارها       

 صاحلة ألن تعد أسبابا للصراعات الداخلية يف العامل اإلسالمي أمجع، وهذه -حسب رأيي-
  :)192(األسباب تتوزع على مستويني

  :وهي: مستوى األسباب أو العوامل الداخلية -أوال
  . أزمة الشرعية للسلطة السياسية احلاكمة-أ 
  . غربة السلطة السياسية سياسيا، وثقافيا عن حميطها الشعيب-ب
  . اجلهل بالدين، واجلهل بالتاريخ السياسي للمجتمع العرقي-ج
  . املختلفة غياب وضوح العالقة التعاقدية العادلة بني الدولة، وطوائفها-د
  ).أزمة الدولة القطرية( التكوين القسري للدولة القطرية يف العامل العريب -ه
  . غياب الضابط احلضاري عند االختالف-و
  . دور النخبة يف النظام السياسي، أو األقليات-ي
  . وجود إشكاليات يف الفكر العريب املعاصر-ل
  :وهي : مستوى األسباب أو العوامل اخلارجية-ثانيا

  . الدور السليب لالستشراق، والتبشري، واالستعمار يف العامل العريب-أ 
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  . اضطراب األمن اإلقليمي، والصراعات العربية العربية-ب
  . التنافس بني القوى الدولية حول النفوذ يف العامل العريب إبان احلرب الباردة-ج
  . الدور الصهيوين، والصراعات الداخلية العربية-د

  )بني الدول اإلسالمية( الصراعات اخلارجية :الفرع الثاين
إذا كانت البلدان اإلسالمية تعرف أشكاال عديدة من الصراعات الداخلية؛ فإا تعرف أيـضا              

ميكن القول أن دول العامل اإلسالمي مل "صراعات كثرية، ونزاعات عديدة خارجية فيما بينها، و     
 وهي الفترة اليت بدأت تظهر فيها دول إسالمية       ختل من الصراع البيين منذ أربعينيات هذا القرن،       
وبالنظر للحقب الزمنية املتعاقبة نرى     . م1947معاصرة، مثل باكستان املنفصلة عن اهلند سنة        

  .ميالد نزاع جديد مع ميالد كل دولة إسالمية جديدة تقريبا

ان، أفغانـست : م كانت هناك أربع دول إسالمية متنازعة هي   1949 – 1940: ففي السنوات 
  :ومبتابعة العقود املتتالية نالحظ اآليت. باكستان، السعودية، إمارة أبو ظيب

  .تنازعت تسع دول إسالمية فيما بينها: م1959 إىل 1950من      

  . دولة21ارتفع عدد الدول املتنازعة إىل : م1969 إىل 1960من      

  . دولة22وصل العدد إىل : م1979 إىل 1970من      

  . دولة21نقص العدد دولة واحدة ليعود إىل : م1989 إىل 1980من      

  .  دولة21بقي العدد كما هو : م1999 إىل 1990من      

 نزاعا وقعـت يف فتـرة       127وبالنظر إىل عدد وقوع الرتاعات يف العامل اإلسالمي جند أن           …
  .)193(" دولة إسالمية37شاركت فيه ) م2000–1940(زمنية تزيد عن ستة عقود 

غلب الرتاعات اليت وقعت يف العامل اإلسالمي؛ كان مردها إىل االختالف حـول احلـدود               إن أ 
السياسية، أو اخلالف حول مناطق معينة، أو االختالف حول اقتسام بعض املوارد املائية، ومن              

  : )194(أهم الرتاعات اليت ال تزال قائمة إىل يومنا هذا دون تسوية ما يأيت

  .     ، وسوريا، والعراق من أجل اقتسام مياه ر الفرات الرتاع بني كل من تركيا-1

                                                 
   :موقع العلىل ألف قتي 600  في العالم اإلسالمي ضحاياهالنزاعات: دإسماعيل محم ) 193(
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  . الرتاع بني تركيا، والعراق من أجل اقتسام مياه ر دجلة-2

  . الرتاع بني موريتانيا، والسنغال من أجل اقتسام مياه ر السنغال-3

ندالع  ويف تقرير لألمم املتحدة صدر مؤخرا حذر من ا         -الرتاع بسبب املياه  -ويف هذا الصدد    "
-حروب من أجل املياه بني الدول اليت تشترك يف منابع األار، كما حذر عبد الرمحن بيليـه                  

 من أن ارتفاع الطلب على املياه قـد يـؤدي           -خبري يف مصادر املياه يف بنك التنمية اإلفريقي       
   .)195("إلشعال نزاعات مسلحة يف املستقبل

  .ساريو حول الصحراء الغربية الرتاع بني اململكة املغربية، وجبهة البولي-4

طنب الكربى، والصغرى، وأبو    :  الرتاع بني إيران، ودول اخلليج العريب حول اجلزر العربية         -5
  .موسى

  . اخلالف بني اجلزائر، واملغرب حول الصحراء الغربية-6

  . الرتاع بني أفغانستان، وباكستان حول إقليم سرحد احلدودي-7

لدول اإلسالمية قد بقيت يف إطار اخلالف الـسياسي؛ فـإن           وإذا كانت بعض الرتاعات بني ا     
بعضها اآلخر قد حتول إىل صراعات عسكرية، ونزاعات دامية، كما حدث بالنـسبة حلـرب               

  .اخلليج األوىل بني إيران، والعراق، وحرب اخلليج الثانية بني العراق، والكويت

  : )196(وفيما يأيت جدول ألكثر الدول اإلسالمية نزاعا

  

  عدد أطراف الرتاع  عدد الرتاعات  دالبلـ

  6  14  العراق

  3  9  إيران

  5  8  السعودية

  2  8  الكويت
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  4  5  مصر

  1  4  أفغانستان

  1  4  باكستان

  3  4  اجلزائر

  2  4  قطر

  4  4  ليبيا

  3  4  مايل

  بعد هذا العرض املوجز ألهم ما مييز الواقع األمـين يف العـامل اإلسـالمي؛ ميكـن القـول                    

خلف األمين راسخة يف دول العامل اإلسالمي، اليت ال تعـرف صـراعات بينيـة               بأن صورة الت  
م بني حدودها صـراعات     ضفكيف يعقل أن ت   . فحسب، بل إا تعايش صراعات داخلية أيضا      

زيـادة  -هي يف غىن عنها؟ وكيف هلا أن تدخل يف نزاعات مستمرة مع دول أخرى يربطها ا    
و اإلسالم؟ لكن هذا الوضع املؤسف؛ هو الواقع الـذي          الرابط الروحي العميق، وه   -عن اجلوار 

حتياه الدول اإلسالمية يف ظل أوضاع عاملية مييزها االحتاد، والتكتل بني خمتلف القوى العامليـة               
 قادرة على توحيد صـفوفها       غري بغية ضمان مستقبل أحسن هلا، وإذا كانت البلدان اإلسالمية        

  ارجية، واجتاهاا البينية لضمان تكتل إسالمي سليم؟ الداخلية، فكيف هلا أن توحد صفوفها اخل

  الواقع االقتصادي: املطلب الثالث

لعامل اإلسالمي؛ ينبغي دراسة جمموعة من األسس اليت يقوم         يف ا للتعرف على الواقع االقتصادي     
الـصناعة، الزراعـة،    : عليها اقتصاد أي دولة، أو تكتل جمموعة من الدول، وأهم هذه األسس           

  .رة، الديون اخلارجية، ومتوسط الدخل الفرديالتجا

   الصناعة:ولالفرع األ

تعترب الصناعة عصب احلياة االقتصادية، وواحدة من أبرز املؤشرات املعتمد عليها لتحديد مدى             
تقدم، أو ختلف اقتصاد دولة ما، ومن مثة احلكم على تلك الدولة باالنتماء إىل العامل املتقدم، أو                 

 هو أن الصناعة تلعب دورا فعاال يف تنشيط التنميـة االقتـصادية،             ؛ ومرد ذلك  .العامل املتخلف 
وإنعاش قطاعات عديدة؛ كتوفري مناصب العمل، وتشغيل رؤوس األموال، وحتسني املـستوى            



والراصد لوضع الصناعة يف العامل اإلسالمي جيد نفـسه أمـام           . املعيشي ملختلف شرائح اجملتمع   
 البلدان اإلسالمية، ولكنها غري مشغلة، وغري مستثمرة يف جمال          إمكانات ضخمة متتلكها أغلب   

التصنيع الذي تسيطر عليه الصناعات اخلفيفة بشكل كبري جدا، وتبقى الصناعات الثقيلة قائمة             
  .يف بضع دول إسالمية فقط، وبصورة حمدودة

  : موارد الطاقة-أوال

ات الطاقوية اليت ميتلكهـا العـامل       إن احلديث عن موارد الطاقة؛ هو التطرق إىل حجم اإلمكاني         
اإلسالمي، واملتمثلة أساسا يف الـنفط، والغـاز الطبيعـي، والفحـم احلجـري، والطاقـة                

اخل، حيث أن العامل اإلسالمي حيتل املراتب األوىل عامليا يف الكثري مـن هـذه               …الكهرومائية
  : )197(املوارد على الشكل اآليت

مـن  % 72 العامل اإلسالمي، إذ أنه يشمل علـى          يتركز معظم احتياطي اهليدروكربون يف     -أ
وهذا اخلام نفسه . من االحتياطي العاملي من الغاز الطبيعي% 35االحتياطي العاملي من النفط، و

  .يعترب مواد أولية للصناعات الكيميائية املختلفة

  .من االحتياطي العاملي% 05يوجد يف العامل اإلسالمي ما يقارب :  الفحم احلجري-ب

: تتركز يف بعض الدول اإلسالمية اليت فيها جماري مائية دائمة مثـل           : الطاقة الكهرومائية  -ج
  .مجهورية مصر العربية، وتركيا، ومجهوريات أواسط آسيا اإلسالمية

وقد قامـت   . ابون، والنيجر غاجلزائر، وال : يتوافر يف بعض الدول اإلسالمية مثل     :  اليورانيوم -د
مجهوريـة إيـران اإلسـالمية،      : ه لتوليد الطاقة الكهربائية مثل    بعض الدول اإلسالمية بتخصيب   

  .وباكستان

كانت الطاقة املولدة من األخشاب تشكل إحدى املصادر املهمة يف العـامل            :  األخشاب -هـ
ولكن القطع اجلائر لألشجار    . اإلسالمي، خاصة الدول اإلسالمية اليت توجد فيها غابات مدارية        

 مرة أخرى بأسباب املشاكل البيئية اليت أصبحت تعانيهـا مثـل            جعل هذه الدول تعيد النظر    
  .التصحر
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  :  املواد األولية-ثانيا

تعترب املواد األولية قاعدة فعالة لقيام الكثري من الصناعات، ويشري رصيد العامل اإلسـالمي إىل               
  :)198(اجمموعة قيمة، ومتنوعة من املواد األولية اليت تزخر ا الكثري من بلدانه وأمهه

 547من اإلنتاج العاملي البـالغ      % 5.5ينتج العامل اإلسالمي من احلديد      :  املعادن الفلزية  -أ
مليون طن،  110من اإلنتاج العاملي البالغ     % 10) خام األملنيوم (مليون طن، ومن البوكيست     

،  مليون طن، باإلضافة إىل املنغنيز، والرصـاص       9.2من اإلنتاج العاملي البالغ     % 08والنحاس  
  .والزنك، والقصدير

يأيت على رأسها الفوسفات، وتعترب املغرب من أهم دول العامل من حيث            :  املعادن الالفلزية  -ب
أما املعادن الالفلزية األخرى مثل مواد البناء فهي        .  مليار طن  60االحتياطي؛ إذ يوجد فيها حنو      

  .تقريبا موجودة يف مجيع دول العامل اإلسالمي

: يتوافر يف العامل اإلسالمي كميات ال بأس ا من املعادن النـادرة مثـل             : ة املعادن النادر  -ج
  .الكروم يف تركيا، والكوبالت، واألنتيمون يف املغرب، والنيكل، والكوملبيت يف نيجريا

:  ألف كغ، وأهم الدول املنتجة له      143.5أمهها الذهب الذي بلغ إنتاجه      :  املعادن النفيسة  -د
 قرياطا، وتشتهر به    530اخل، واألملاس الذي يبلغ إنتاجه      …يا، وماليزيا أوزباكستان، وإندونيس 

  . طنا من الفضة271مجهورية إفريقيا الوسطى، وينتج املغرب 

تتنوع احملاصيل الصناعية يف العامل اإلسالمي الذي ينتج من املطاط ما نسبته            :  حماصيل نقدية  هـ
% 10اج العاملي، ومن قصب السكر      من اإلنت % 75من اإلنتاج العاملي، ومن اجلوت      % 92

من اإلنتـاج   % 43من اإلنتاج العاملي، ومن القطن      % 48من اإلنتاج العاملي، ومن الكاكاو      
  .من اإلنتاج العاملي% 05العاملي، ومن الشمندر 

د اهلامة اليت تزخر ا دول العامل اإلسالمي؛ ميكن القول أنه كان ال بد من               ربالنظر إىل هذه املوا   
رجة عالية، وقيمة يف حركة التصنيع يف العامل اإلسالمي نظرا المتالكه قاعدة صـناعية              حتقيق د 
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إال أن الواقع يـشري إىل  . شاملة ملختلف املوارد، واملواد األولية اليت تؤهله حلركة صناعية نشيطة   
كونه يشهد منوا يف الصناعات اخلفيفة على حساب الصناعات الثقيلة، واليت تبقى دون املستوى              

  :املطلوب، وفيما يلي صورة عن أنواع الصناعات القائمة يف العامل اإلسالمي

  

  :  أنواع الصناعة يف العامل اإلسالمي-ثالثا

كما سبق ذكره؛ فإن التصنيع يف العامل اإلسالمي يتركز بشكل كبري يف الـصناعات اخلفيفـة،       
  : وبشكل ضئيل يف الصناعات الثقيلة وفق التوزيع اآليت

تنتشر يف دول العامل اإلسالمي بشكل كبري، ففي أفغانستان تصل نسبة           : ت اخلفيفة  الصناعا -أ
من إمجايل عدد املؤسسات الصناعية األخرى،      % 75املؤسسات املنتجة للصناعات اخلفيفة إىل      
، ويف بـنغالدش إىل     %65، ويف تـونس إىل      %80ويف إندونيسيا تصل هذه املؤسسات إىل       

60%)199(.  

اليت تسد بعض احلاجات احمللية، كـاملواد       "صناعات اخلفيفة يف الصناعات     وتتمثل أغلب هذه ال   
لكـن  . الغذائية ومواد البناء، والصناعات النسيجية واجللدية، واملصنوعات اليدوية والبالستيكية        

هذه املصنوعات ال تسد إال جزءا من احلاجات احمللية، ويعتمد يف تأمني البـاقي عـن طريـق                  
  .)200("االسترياد

وهي صناعة تكرير النفط، والبيتروكمياويات، واألمسدة الكيماويـة،        : صناعات الثقيلة  ال -ب
والصناعات املعدنية بشكل عام مثل احلديد والصلب، واألملنيوم، ويشتهر ـذه الـصناعات             

  . بشكل عام إندونيسيا، وتركيا، ومصر، ودول املغرب العريب 

قمة اهلرم بالنسبة للصناعات الثقيلة مقارنة مـع        ويف الفترة األخرية احتلت دول اخلليج العريب        
 فإن مسامهة الصناعة يف الناتج احمللي اإلمجايل اإلسالمي         ؛وعلى العموم … دول العامل اإلسالمي  

من الناتج احمللي لكثري من دول العامل اإلسالمي، أما         % 10ما تزال منخفضة؛ إذ ال تزيد على        
 اخلليجي فترتفع فيها مسامهة الصناعة إىل أكثر من         الدول النفطية، وخاصة دول جملس التعاون     

) صناعي(البلد يستحق أن يطلق عليه وصف       "وإذا كان   . )201(من ناجتها احمللي اإلمجايل   % 35
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يستثىن من ذلك إنتاج    (من املنتجات احمللية مصدرها صناعي على األقل        % 25إذا كانت نسبة    
 ذلك يؤكد لنا بأن أغلـب بلـدان العـامل           ؛ فإن )203(")202()املعادن األولية، واإلنتاج اليدوي   

من النـاتج   % 10 ال تقدم أكثر من      -كما سبق ذكره  -اإلسالمي متخلفة صناعيا، ذلك أا      
  . من الناتج العاملي% 02احمللي، و

فعلى الرغم من   .  أنه يعرف تأخرا، وختلفا كبريين     ؛هكذا يدل واقع الصناعة يف العامل اإلسالمي      
مل اإلسالمي؛ إال أننا جنده ال حيقق اكتفاء ذاتيا يف جمال الصناعة، فهـو              اإلمكانات املتاحة للعا  

باإلضافة إىل استرياده لآلالت، واألجهزة الصناعية املختلفة ال يصنع متطلباته بنفسه، إذ يعتمد             
بدرجة كبرية على االسترياد، وحىت املواد األولية الكثرية اليت يزخر ا؛ فإنه يعتمد على غريه يف                

يف جنـد،   : " يقول الغزايل   ذلك ويف. ها، واستخراجها، وهو وضع يثري احلزن واحلرية      نقيب ع التن
كم كنت أمتىن لو أن أهـل هـذه         . واحلجاز، والعراق، وإيران يستخرج البترول مبقادير هائلة      

ال -إن اإلجنليز، واألمريكان    . البقاع الغنية هم الذين يستخرجون كنوزهم، ويستثمرون خريهم       
  .)204(" هم الذين يقومون بالعبء، وحيسنون هذا الصنع- والعراق، وإيرانأهل جند،

إا حلقيقة مؤسفة، وخمجلة أن ينعم العامل اإلسالمي بثروات، وكنوز، وإمكانـات هائلـة، مث               
 والتبعية  ،يكون تابعا لغريه، معتمدا عليه يف تلبية حاجاته املختلفة، وراضيا لنفسه مبوقع التخلف            

 به من ثروات، وطاقات تؤهله أن يتقدم القافلـة احلـضارية ال أن             Ιحباه اهللا   دون أن يقدر ما     
لقد تأسف الغزايل كثريا هلذا احلال، وعرب عنه بقول يوحي مدلوله بفظاعة الواقع             . يتخلف عنها 

عد مـن حيـث     : إنه لو قيل لكل شيء يف البالد اإلسالمية       : "اإلسالمي، وخطورته، لقد قال   
 ما يكتسون، وال ما     -من صنع أيديهم  -لناس حفاة، عراة، ال جيدون      جئت، خلشيت أن ميشي ا    

ينتعلون، وال ما يركبون، وال ما يضيء هلم البيوت، بل خلشيت أن جيوعـوا؛ ألن بالدهـم ال                  
إنه تأكيد على واقع مؤسف يعيشه املسلمون؛ فهم        . )205("تستطيع االكتفاء الذايت من احلبوب    

 أو الكبرية مبا فيها طعامهم؛ أهم ما        ،طلبام الصغرية مت و ،رهن الدول األخرى يف شىت حاجام     
فكيف هو حال الزراعة يف العامل اإلسالمي إذا كان هذا التخلف الـصناعي             . تقوم عليه حيام  
  ديدن املسلمني؟
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   الزراعة:ثاينالفرع ال

ذلـك  متثل الزراعة، ومنذ وقت طويل النشاط االقتصادي الرئيسي يف العامل اإلسالمي، ويؤكد             
ارتفاع نسبة اليد العاملة يف هذا القطاع دون غريه من القطاعات االقتصادية األخرى، إذ تبلـغ                

مثل موريتانيا، واليمن، والسودان،    % 50 قطرا عربيا    14نسبة العاملني يف قطاع الزراعة يف       "
 وبط نسبتهم يف دول عربية أخرى مثل دول جملس التعاون اخلليجي باستثناء سلطنة عمـان،              

أما الدول اإلسالمية األخرى؛ فـإن نـسبتهم        … %10وليبيا، ولبنان، واألردن إىل أقل من       
 بأن اقتـصاديات    ؛وهذا املؤشر يؤكد  . من نسبة األيدي العاملة فيها    % 80-75 تتراوح بني   

  .)206("العامل اإلسالمي اقتصاديات تقليدية زراعية، ورعوية

ى العمل يف جمال الزراعة مل يؤت نتائج إجيابيـة           لكن هذا اإلقبال الواسع من قبل املسلمني عل       
توصف عادة بأا زراعية مل تعد زراعية،       "بالنسبة لتوفري الغذاء، وحتسينه فالبلدان اإلسالمية اليت        

، )من الـسكان  (حيث أن إنتاجها من الغذاء قد تراجع، أومل يعد يتناسب مع األعداد املتزايدة              
وهناك . التغذية على الرغم من أن أكثر أبنائها مزارعون       وسادت فيها اجملاعات، وحاالت سوء      

دول عربية، وإسالمية متتلك أراض واسعة، وعلى درجة عالية من اجلودة إىل درجة تـصنيف               
حيث . إمكانياا الزراعية بني الدول اخلمس األوىل يف العامل، كما هو الشأن يف السودان مثال             

 أن العامل سوف يواجه أزمة غذائيـة طاحنـة عـام            أفادت دراسة ألحد الباحثني األمريكيني؛    
: م، وأن مصادر الغذاء العاملية األساسية ستكون يف ذلك الوقت يف ثـالث دول هـي               2115

وعلى الرغم من هذا الوضع املتميز؛ فإن السودان ظل على مـدار            . أستراليا، وكندا، والسودان  
  .)207("خرى بصورة تصاعديةالسنوات اخلمس عشرة املاضية يستورد القمح من الدول األ

إن هذا الوضع يصفه الغزايل؛ بأنه عجز عن توفري الغذاء، وهو ظرف استغلته خمتلـف القـوى                 
. العاملية الكربى لتحقيق مصاحلها، ونيل أهدافها باستخدام الغذاء كسالح ذو فاعليـة كـبرية             

مكانات اليت يتمتع ـا     أن هذا الوضع السيئ يزداد سوءا أمام معرفتنا حلجم اإل         ب ؛والغزايل يعترب 
العامل اإلسالمي من ارتفاع نسبة اليد العاملة، ووفرة املوارد الغذائية، والزراعية يف كافة بلدانه،              

ا يلي سأتناول أهـم اإلمكانـات،       موفي. وهو ناتج عن موقعه اجلغرايف املمتاز، وتنوعه املناخي       
  :واالمتيازات الزراعية املتوفرة يف العامل اإلسالمي
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  : شساعة املساحة-أوال

ـ                 : يتمتع العامل اإلسالمي بامتداده اجلغرايف الواسع؛ إذ يقـدر جممـوع مـساحة دولـه بـ
، لكن ورغم هذه املساحة الواسعة؛ فإن االستفادة منها، واسـتغالهلا يف            2كم24.809.779

بعض الدراسات املساحات املزروعة يف العـامل       "جمال الزراعة يبقى نسبيا، وضئيال فقد قدرت        
من املساحات املزروعـة  % 11وهي تشكل حنوا من : مليون من األفدنة  400اإلسالمي بنحو   

، علمنا أن مـا     %20وإذا علمنا أن نسبة املسلمني إىل سكان العامل تقترب من حنو            . يف العامل 
، وهذا دليل أول على عدم استغالل املساحات الواسـعة          )208("يزرعونه من أرض أقل مما ينبغي     

  .عة يف العامل اإلسالميللنهوض بالزرا

  : ارتفاع نسبة اليد العاملة-ثانيا

 يشهد إقباال كبريا لليد العاملـة باجتـاه         -وكما سبقت اإلشارة إىل ذلك    -إن العامل اإلسالمي    
قطاع الزراعة، ورغم أن هذا اإلقبال كان من شأنه أن يسهم يف ترقية الزراعة، وتطويرهـا يف                 

من ذلك مل يتحقق، وبقيت الدول اليت تعرف نسبا منخفضة من           البلدان اإلسالمية؛ إال أن شيئا      
ال "ففي البلدان املتقدمة    . األيدي العاملة يف جمال الزراعة أكثر تطورا، ورقيا، وتأمينا للغذاء منها          

من جمموع القوى العاملة، على حني أن الـذين         % 10إىل  % 04يعمل يف الزراعة أكثر من      
ومع هذا فإن الدول املتقدمـة   %. 85و% 70نامية تتراوح بني    يعملون يف الزراعة يف الدول ال     

 أن املـشكلة ال     ؛وهذا ما يؤكد  . )209("تصدر الغذاء للبلدان النامية، وتضغط عليها من خالله       
تكمن يف نسبة اليد العاملة بقدر ما تكمن يف كيفية استغالهلا، واستثمارها وفق نسق فعـال،                

  .ومفيد

  :احملاصيل الغذائية وفرة وتنوع املنتجات و-ثالثا

إن متتع العامل اإلسالمي بشساعة املساحة، وتنوع املنـاخ، ووفـرة املـوارد، واملـسطحات               
باإلضافة إىل كونـه    . ؛ كان مبثابة امتياز يضمن له تعدد احملاصيل الزراعية، وتنوعها         )210(املائية

قق مبدأ االكتفـاء    يساعد أقطار العامل اإلسالمي على التكامل االقتصادي زراعيا، وحي        "امتيازا  
ويف الوقت نفسه؛ فـإن     . الذايت، واالعتماد على النفس بدال من االعتماد على العامل اخلارجي         
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هذه احملاصيل الزراعية تشكل القاعدة الرئيسية العريضة للكثري من الصناعات اليت تستخدم تلك             
احملاصيل الزراعيـة   وفيما يلي ذكر لبعض املنتجات، و     . )211("احملاصيل كخامات، أو مواد أولية    

  .)212(املتميزة بالوفرة، والتنوع يف أغلب البلدان اإلسالمية

من اإلنتاج العاملي، وذلك جيعله حيتل املرتبة       % 13ينتج العامل اإلسالمي ما يعادل      :  القمح -1
ولكن معظم الدول اإلسالمية تعاين من عجز سنوي حملي يف الطلب على القمح،             . الثانية عامليا 
  .ا تستورده من األسواق اخلارجية خاصة الواليات املتحدة األمريكية، وأستراليامما جيعله

من اإلنتاج العاملي، وذلك ميثل املرتبة الثانية       % 18ينتج العامل اإلسالمي ما يعادل      :  األرز -2
  .عامليا، علما بأن معظم الدول اإلسالمية مستوردة له

من اإلنتاج  %14ة، وينتج العامل اإلسالمي     يوجد فائض يف بعض الدول اإلسالمي     :  الشعري -3
  .العاملي، وميثل املرتبة الثانية عامليا

  .من اإلنتاج العاملي، وميثل ذلك املرتبة اخلامسة عامليا% 4ينتج العامل اإلسالمي :  الذرة-4

مساحات زراعية شاسعة، يد عاملة كثرية، حماصيل       : ذه اإلمكانات الزراعية الكثرية، واملتنوعة    
نوعة، ووفرية، كان جديرا بالعامل اإلسالمي؛ أن يتبوأ الصدارة يف اإلنتاج الزراعي العاملي، أو              مت

 يبني عكـس    -ولألسف الشديد -إال أن الواقع    . على األقل أن حيقق االكتفاء الذايت يف الغذاء       
راعـة،  ذلك متاما؛ فأغلب البلدان اإلسالمية ال تستغل إمكانياا، وهي تعيش ختلفا يف قطاع الز   

وهو ما جعلها بعيدة عن حتقيـق أي تكامـل          . وضعفا يف إنتاج الغذاء، وتبعية للبلدان املتقدمة      
  .زراعي، أو اقتصادي فيما بينها من شأنه أن يوجه مسارها احلضاري حنو األمام

   التجارة:ثالثالفرع ال

خلارجية مـن   إن احلديث عن واقع التجارة يف العامل اإلسالمي؛ يتضمن احلديث عن التجارة ا            
وإىل العامل اإلسالمي بدرجة كبرية، فيما تبقى التجارة الداخلية بني بلدان العامل اإلسالمي شبه              

  %.4منعدمة فهي ال تتجاوز نسبة 
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يؤكد واقع التجارة اخلارجية للعامل اإلسالمي؛ أا عموما قائمة على تصدير املـواد األوليـة،               
واملالحظ على التبادل اخلارجي للعامل اإلسالمي      . ملختلفةواسترياد املواد الصناعية، واملنتجات ا    

اجملاالت العاملية األرحب، على حني يبقى التبـادل الـداخلي،          "مع باقي دول العامل؛ أنه خيدم       
وهذا الوضع يعود يف جانب منه إىل عهود االستعمار؛ إذ أقـام مـن              . واإلقليمي نشاطا مهمال  

ملواد اخلام حنو بالده، وحركة نقل املنتجات إىل البالد اليت          اهلياكل التحتية ما خيدم حركة نقل ا      
يستعمرها، وجانب منه يعود إىل شروط الدولة املمولة لتلك القروض، والبنيات، وهي شروط             

  .)213("تصب يف اهلدف نفسه

إن العامل اإلسالمي الذي ظل لقرون رهن االستغالل الغريب، واالسترتاف اجملحـف ملختلـف              
ل يعاين من هذه القيود اليت طال أمدها، وهذا ما رسخ طبيعة تعامالته اخلارجيـة               ثرواته؛ ال يزا  

 إىل اليوم، يعتمـد يف      -منذ دخول املستعمر إىل أراضيه    -فهو منذ زمن طويل     . مع باقي الدول  
جتارته اخلارجية على تصدير املواد األولية واخلام، واسترياد املواد الغذائية، واملنتجات الـصناعية             

هذا من جهة، ومن جهة ثانية؛ فإن التجارة بني الدول اإلسالمية تبقى بعيدة جدا عن               . وعةاملتن
الصورة اليت يفترض ا أن تكون عليها، وهذا ما يؤكد صعوبة خلق تعاون، أو تكتل للعـامل                 

  .اإلسالمي يف الوقت الراهن، وتبعا للمعطيات القائمة بني بلدانه

   الديون اخلارجية:رابعالفرع ال

 تزال قضية الديون اخلارجية إحدى أهم، وأخطر القضايا اليت يعاين منها العامل اإلسـالمي،               ال
بلغ جمموع ديون العامل النامي يف التسعينات       "وجيد صعوبة كبرية يف التعامل معها، أو حلها فقد          

 مليار دوالر؛ أي ما يعـادل       702 مليار دوالر، وديون العامل اإلسالمي وحده بلغت         1945
    ومثل هذا العدد املرتفع من الديون اخلارجية أمـر يـدمي           . )214(" من ديون العامل النامي    36%

 حالة من عدم االستقرار يف شىت القطاعات االقتصادية، وحىت السياسية يف العـامل              -بال شك -
أزمة الديون اخلارجية، وما يتبعها من جدولة، وإعادة جدولة، وغريها من           "ذلك أن   . اإلسالمي

يات املتعلقة ا؛ تؤدي إىل نتائج مدمرة القتصاد الدول املدينة ال سيما إذا كانت الـديون                العمل
  . )215("مشروطة، ومتمثلة باسترياد معظم حاجات املدين من الدولة املقدمة للقرض
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مشكلة العامل اإلسالمي ليست الديون يف حد ذاا؛ إمنا مشكلته هـي  " هو أن   ؛واجلدير بالذكر 
ية اليت تدفع على الديون، واليت صارت متثل بالنسبة للدول اإلسالمية شبحا خميفـا              الفوائد الربو 

ماثال، حيث صارت تلتهم نسبة كبرية من صادرات الـدول اإلسـالمية، بـل زادت علـى                 
مما جيعل العجز عن الوفاء ا أمرا حمتما، ومما جيعل إمكان إحداث            . الصادرات يف بعض األحيان   

  .)216("باتنمية مناسبة أمرا صع

ذا تزداد أوضاع العامل اإلسالمي سوءا، وتعقيدا، فمن التخلف الزراعي، والعجز الـصناعي،             
والضعف التجاري، يزيد عبء الديون اخلارجية على هذا العامل؛ مما يصعب عليه األمور أكثر،              

  .ويزيد يف تعقيد إمكانية وضه، واحتاده

  

   متوسط الدخل الفردي:امسالفرع اخل

 هو إحدى مؤشرات التخلف، أو التقدم القتصاد دولة ما؛ فإن           ؛ متوسط الدخل الفردي   إذا كان 
معرفة متوسط الدخل الفردي يف العامل اإلسالمي سيساعد كثريا يف معرفة حظ املـسلم مـن                

ويف . الدخل القومي لبلده، ومدى قدرته على تلبية، وتوفري خمتلف حاجياته، ومتطلباته اليوميـة       
 دولة إسالمية يـسكنها نـصف أعـداد         24بعض اإلحصاءات أن حوايل     تذكر  "إطار ذلك   

املسلمني يف العامل مصنفة مع الدول ذات الدخول املنخفضة ملواطنيها؛ حيث ال يتعدى دخـل               
وهناك دول إسالمية مصنفة مع الدول ذات الـدخول         …  دوالر يف السنة   400الفرد الواحد   

والر مثل اإلمارات العربية املتحدة، والبحـرين،        د 6000العالية اليت يتجاوز دخل الفرد فيها       
لكن السكان فيها قليلون بالنسبة     . وبروناي، وليبيا، وعمان، وقطر، واململكة العربية السعودية      

  .)217("جملموع أعداد األمة اإلسالمية

إن هذه اإلحصاءات تنم عن الكثري من املفارقات املوجودة يف العامل اإلسالمي، الـذي يـضم                
 16ال يتجاوز دخلهم اليومي الدوالرين، يف مقابل أفراد آخرين يتعدى دخلهم اليـومي              أفرادا  
تحقق فيها أعلى قيم الدخل الفردي، ال ميكن اعتبارهـا          تإال أن الدول اإلسالمية اليت      . دوالرا

دوال متقدمة؛ ألا دول تستورد أغلب حاجاا من اخلارج، وهي دول يطغى عليهـا الثـراء                
  . ال النفط، وباقي املواد األوليةالكبري يف جم
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؛ فإننا جند وحسب الدراسـة الـيت        -كمثال عن الدول اإلسالمية   -وإذا أخذنا الدول العربية     
يف ) أسـكو (نشرا اللجنة االقتصادية، واالجتماعية لغريب آسيا، والتابعـة لألمـم املتحـدة             

أقل من دوالريـن يف     يعيشون ب %) 50(، جند بأن حنو نصف سكان العامل العريب         )218(بريوت
اليوم، ويف الوقت نفسه تبقى صورة العرب األثرياء هي الصورة الطاغية، والـذين يتوجهـون               

فقد قدرت الثروات العربية املستثمرة     . بشكل كبري جدا إىل استثمار أمواهلم يف الدول األجنبية        
ـ       1.3خارج الوطن العريب حبوايل      ة للـضمان    تريليون دوالر حسب تقديرات املؤسسة العربي

مما يؤكد أن   .  تريليون دوالر حبسب مركز اخلليج للدراسات      4.8 و 2.1واالستثمار، وما بني    
األموال العربية تودع يف األسواق اخلارجية، مث تستدين الدول العربية احملتاجة من هذه األسواق،              

  .واملؤسسات الدولية لتمويل احتياجاا

مل اإلسالمي دليال قاطعا على ختلفه، وتأخره، كما أن         هكذا ميثل اخنفاض الدخل الفردي يف العا      
فالدول اإلسالمية اليت حتتاج كثريا إىل      . ثراءه ميثل نقمة على بلدانه، بدل أن يكون نعمة عليهم         

 وحتسني خمتلف أوضاعها تلجـأ إىل اسـتدانة         ،االستدانة من أجل دفع عجلة النمو االقتصادي      
 ألن أغلب األثرياء العرب، واملـسلمني       ؛وك أجنبية ذلك  أموال عربية، أو إسالمية مودعة يف بن      

يفضلون استثمار أمواهلم يف البنوك األجنبية، وهذا ما يكرس مزيدا من التشتت، واالنفصال بني              
، وبـاقي الـدول     -كعامل متخلـف  -البلدان اإلسالمية، ويعمق الفجوة بني العامل اإلسالمي        

  .املتقدمة

   اليد العاملة:سادسالفرع ال

ختام دراسة الواقع االقتصادي للعامل اإلسالمي يأيت احلديث عن اليد العاملـة، ومـستوى              يف  
 يف شىت امليادين خدمة للتنمية االقتصادية، ودفعـا         -القادرة على العمل  -تشغيل خمتلف الفئات    
واحلقيقة البادية للعيان؛ هي أن امتالك العامل اإلسالمي لطاقـة بـشرية            . لترقية خمتلف املشاريع  

–ائلة تفوق املليار، ومتثل نسبة الشباب احلصة الكربى منها، وعلى الرغم من حرص اإلسالم               ه
 على احلث املستمر بضرورة العمل، وبذل اإلنسان        -كمنهج حياة، ورابط روحي بني املسلمني     

، وعلى الرغم مـن      عليه جلهده خدمة حلياة كرمية، وعيشة رضية يهنأ ا، وينال ا رضوان اهللا           
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من سكان العامل اإلسالمي    % 50ت املختلفة اليت حبا اهللا ا البلدان اإلسالمية؛ فإننا جند           الثروا
  . يعانون من البطالة

ضعف االقتصاد الوطين،   "ويعود السبب الرتفاع نسب العاطلني عن العمل إىل هذا احلد إال أن             
إن أكثر العاطلني عن    وضآلة مالية الدولة ال ميكنان احلكومات من مساعدة العاطلني، ومن مث ف           

العمل لدينا ال يتلقون أية مساعدة، بل إن كثريا من الدول اإلسالمية ال متلك إحصاءات للبطالة                
وإضافة إىل هذا السبب هناك عوامل أخرى؛ كقابلية الفرد املسلم للعمل، وحرصه            . )219("فيها

ا يكفل مناء يف العمل،     على القيام به مهما كان نوعه، أو أجره، وكغياب احلرية، أو وجودها مم            
  .واإلبداع، واإلنتاج، وغري ذلك من األسباب، والعوامل

لقد تناول الغزايل مشكلة البطالة، وحتدث عن خطورا الكبرية؛ ألا حتول طاقة بشرية هائلـة               
من مصدر عمل، وتقدم، ومنو، وخدمة للعامل اإلسالمي، إىل عالة عليـه تـسبب التخلـف،                

والغزايل يف تأكيده املستمر على حساسية هذه اإلشكالية ألف كتابه          . مويوالتعطيل ملساره التن  
 أن خمتلف الثروات، واإلمكانات املوجودة يف العامل ؛مثبتا من خالله " اإلسالم والطاقات املعطلة  "

 بأن الشباب هم    ؛اإلسالمي يف صورة مثبطة غري مستغلة؛ هي عبارة عن طاقات معطلة، ومعتربا           
ملعطلة، واليت يدعو حاهلا إىل األسى، واحلزن؛ ألا تتميز بركود العزم، وانطفاء            الطاقة الكربى ا  

يريد أن يطعم وهو قاعد، وأن يسعد وهو نائم، وأال يلقى احليـاة إال              "فالشباب املسلم   . األمل
بل إن الغزايل اعتـرب     . )220("وهي ب رخاء، ال جتهم فيها وال رعد، وال غيم فيها وال وحل            

  .)221("إذا كان العمل رسالة األحياء؛ فإن العاطلني موتى: "ا بقولهالبطالة موت

إن العامل اإلسالمي يشهد ختلفا اقتصاديا شامال لكل امليادين، واألسس اليت يقوم عليها؛ فـإن               
 أن ال شيء يف العامل اإلسالمي يتقـدم، فالـصناعة           ؛هذه العجالة عن واقعه االقتصادي أثبتت     

الديون اخلارجية مرتفعة جدا، والدخل الفـردي       .  والتجارة متقهقرة  متخلفة، والزراعة متأخرة،  
.  والعمـل  ،منخفض ألدىن الدرجات، واليد العاملة على وفرة عددها؛ فإا عاطلة عن النشاط           

 بأن العامل اإلسالمي مطالب بتنمية شاملة، وعاجلة، ومركزة، وقائمة ؛إا مجيعا مؤشرات تؤكد
  .ل دولهعلى الوحدة، والتعاون بني ك
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  الواقع االجتماعي: املطلب الرابع

إن الوقوف على بعض مميزات، ومالمح الواقع االجتماعي للعامل اإلسالمي يستلزم التطرق إىل             
ويف .  للحكم على الوضع اإلجيايب، أو الـسليب للمجتمـع         -غالبا-بعض املعايري املعتمد عليها     

ملا ميثله العالج،   . ة، واخلدمات التعليمية  اخلدمات الصحي : حديثي سأركز على معيارين اثنني مها     
أمـا العمـل،    . والتعليم من أمهية بالغة لتحسني املستوى االجتماعي ألي بلد، أو جمتمع كان           

ومدى انتشار ظاهرة البطالة؛ فإنين جتنبت احلديث عنهما يف هذا املطلب، باعتبار ما أسلفته يف               
  .حلديث عن اليد العاملة يف العامل اإلسالميالواقع االقتصادي، من اإلشارة إليها يف إطار ا

   مستوى األوضاع الصحية:ولالفرع األ

وفيه سأحتدث عن واقع العامل اإلسالمي؛ من حيث الوضع الغذائي، والصحي، ومتوسط العمر             
. املتوقع عند الوالدة، ومدى جناعة اخلدمات الصحية املقدمة لتحسني ظروف، وأحوال املسلمني           

واقع اإلسالمي يبدو جليا؛ أنه يعاين من سوء يف التغذية، وافتقار كبري إىل املياه              وبإطاللة على ال  
النقية، بل وافتقار للمياه أصال يف بعض املناطق، ناهيك عن االنتشار الواسع ملختلف األمراض،              

  .مما يؤدي إىل توقع أعمار منخفضة عند الوالدة. واألوبئة

  : سوء التغذية-أوال

شة، واحلرية؛ هو أن العامل اإلسالمي الذي يشهد ممارسة الزراعة بشكل كبري            الشيء املثري للده  
لدى خمتلف سكانه، والذي يزخر مبنتجات زراعية متعددة، ووفرية؛ هو العامل الذي يعرف أكرب              

وهذا بالتأكيد راجع إىل عدة أسباب، لعل أمهها اخللل الكبري          . مستويات سوء، ونقص التغذية   
القتصادية اليت متضي وفقها أغلب البلدان اإلسالمية، والبعيدة كـثريا عـن            يف سياسة التنمية ا   

  . مالمسة، وإنعاش خمتلف جماالت احلياة

ومبحاولة الوقوف على وضع التغذية يف العامل اإلسالمي، ومقارنتها بباقي دول العامل األخرى؛             
وسط حيتـاج إىل حـوايل      إذا كان الشاب السليم اجلسم ذو النشاط املت       : "تربز املعطيات اآلتية  

 وحدة حرارية؛ فإن الكثري من أبناء الدول اإلسالمية ال يتوفر هلم احلـد األدىن مـن                 3000
فاجلزائر، وإندونيسيا، وأفغانستان، وموريتانيا يقل نصيب الفرد فيها عـن          . السعرات احلرارية 
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وعليـه  . )222(" وحدة حرارية  2160، ويف آسيا إمجاال     3350يف اليوم، ويف أمريكا الشمالية      
فإن العامل اإلسالمي بعيد عن توفري املستوى الغذائي املطلوب لسكانه، مما سيؤدي م إىل آثار               

  .سلبية؛ أشدها قوة، وتأثريا التعرض ملختلف األمراض

  : نقص املياه النقية-ثانيا

تـصل نـسبة    "حبيث  . ضع سيئ آخر يعاين منه العامل اإلسالمي؛ وهو االفتقار إىل املياه النقية           و
من الـسكان فقـط، مثـل       % 60مستخدمي املياه النقية يف بعض دول العامل اإلسالمي إىل          

إندونيسيا، وباكستان، وبعضها اآلخر يصل إىل أقل من ذلك مثل سرياليون، حبيث ال تزيد نسبة 
بينما توجد دول إسالمية تصل نسبة      . من السكان فقط  % 40لى املياه النقية على     احلاصلني ع 

من إمجايل السكان، مثل بعض الدول      % 95احلاصلني من سكاا على املياه النقية إىل أكثر من          
اخلليجية كدوليت الكويت، والبحرين رغم شـح املـوارد املائيـة يف اإلقلـيم الـصحراوي                

  . )223("اخلليجي

تدهور اجلانـب   :  هذا النقص الكبري تقف أمام العامل اإلسالمي حتديات كثرية منها          وبناء على 
الصحي لسكانه من جهة، ومن جهة أخرى هناك التحدي األمين الذي بات قائما بني العديـد                

  .من البلدان اإلسالمية، واليت قد تدخل يف منازعات عسكرية بسبب املياه

  :  نقص اخلدمات الصحية-ثالثا

يجة احلتمية لسوء التغذية، وقلة املياه النقية؛ هي ارتفاع قابلية اجلسم لإلصابة بـاألمراض          إن النت 
وهذا الوضع هو السائد يف كثري من البلدان اإلسالمية، فحني نذكر إحـدى هـذه               . املختلفة

يف مصر أمراض متوطنة كـثرية،      : ")224(البلدان؛ وهي مصر يصادفنا قول الغزايل عن أوضاعها       
لديدان املنتشرة يف تربتها، ومياهها، والغبار املنبعث يف جوها يرمـد العيـون، ومث              تنبعث من ا  

أمراض أخرى فتاكة تنشأ من قلة التغذية، وكثرة اإلرهاق، وسوء توزيع األعمال، واألمـوال،              
وحال مصر متكرر، ومتشابه يف أغلب البلدان اإلسالمية اليت زاد مـن            . )225("والعلوم املختلفة 
قدرم على العالج هي أيضا أقل من قـدرة غريهـم           " أن   ؛ فيها سوءا وتعقيدا   وضع املسلمني 
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بكثري، نظرا للفقر الذي حيول دون إعداد األطباء، ودون إبقائهم يف بالدهم إذا أعدوا، والذي               
مما جيعل معانـاة    . حيول أيضا دون وجود املستشفيات، واألدوية، والتجهيزات الطبية املختلفة        

  .)226(" األشدمرضى املسلمني هي

وإذا حاولنا رصد نسبة استفادة املسلمني من العالج؛ صادفتنا حقائق مؤسفة عن ضآلة، وقلـة               
هنـاك أربـع دول   "احلصة العالجية اليت يظفر ا املسلمون يف شىت أحناء العامل اإلسالمي؛ فإن            

أن وجنـد   … من السكان يف العامل اإلسالمي    % 30تصل فيها اخلدمات الصحية إىل أقل من        
الدول اإلسالمية الباقية تتدىن فيها اخلدمات الصحية، باستثناء بعض الدول اإلسـالمية مثـل              

ولو أخذنا املراكز الصحية للوالدة يف      . اململكة العربية السعودية، ودولة اإلمارات العربية املتحدة      
اع مواليدها  العامل اإلسالمي كمثال لوجدنا أن تسعة أقطار إسالمية فقط جتري والدة ثالثة أرب            

  . )227("يف مراكز صحية، ومن أمثلتها ألبانيا، والبوسنة واهلرسك

  

  

  : اخنفاض متوسط العمر املتوقع عند الوالدة-رابعا

يف األخري يأيت متوسط العمر املتوقع عند الوالدة كمؤشر دال عن الوضع الصحي املميز ألبنـاء                
ا يكتنف حياة املسلمني من سـوء يف        العامل اإلسالمي؛ وهو يف الغالب متوسط منخفض نظرا مل        

 فإنين سأذكر بعض الدول الغربية كأمثلة ملوازنتها مبا هو          ؛براز ذلك إلوحماولة  . التغذية، والعالج 
 سنة عنـد    72إذ يصل متوسط العمر املتوقع عند الوالدة يف أيرلندا          "قائم يف العامل اإلسالمي     

 سـنة عنـد     79سنة عند الذكور، و    72 سنة عند اإلناث، ويصل يف بلجيكا        78الذكور، و 
 سنة عند اإلنـاث،  61 سنة عند الذكور، و57اإلناث، يف حني جنده يف إندونيسيا مقدرا بـ         

والفـارق بـني العـامل      . )228(" سنة عند اإلنـاث    55 سنة عند الذكور، و    54ويف باكستان   
  .اإلسالمي، وباقي الدول واضح جدا
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فارق بني العامل اإلسالمي، وغريه من الـدول،        ومن خالل هذه األمثلة يتجلى بوضوح مقدار ال       
وهو ما يؤكد ختلفه عنها، وانعكاس حالة التخلف هذه على حياة شعوبه، وأوضاعهم الغذائية،              

  . والصحية

   املستوى العلمي:ثاينالفرع ال

اليت كان أول مـا     " اقرأ"إن أول أساس قامت عليه الرسالة اإلسالمية هو العلم، ذلك أا أمة             
، وكانت  )229(} اقْرأْ ِباسِم ربك الَِّذي خلَقΙ :}        هو قوله    ρه نبيها األشرف حممد     خوطب ب 

وذلك إمنا هـو    . )230(»طلب العلم فريضة على كل مسلم     «:  ألمته هي قوله   ρوصية الرسول   
: فكما يقول الغزايل  . تأكيد على قيمة العلم الكبرية، ورسالته الراقية اخلادمة لألفراد، واجملتمعات         

إن التعليم الرحب املمدود أفضل طريق خلدمة اإلسالم، وإعزاز أمته، فلنرفع مـستوى الفقـه               "
  . )231("العام، لندفع ضتنا إىل األمام

 حيقـق درجـات     -بواقعه احلـايل  - فإن العامل اإلسالمي     ؛لكن ورغم كل هذه احلقائق الثابتة     
صيله، ويف انتشار األمية بأرقـام      خطرية، ومفزعة يف االبتعاد عن العلم، والتخلي عن طلبه، وحت         

  .اخل…مرتفعة بني خمتلف شرائحه

  : األمية-أوال

تشري خمتلف الدراسات املهتمة بأحوال العامل اإلسالمي إىل ارتفاع كبري يف نسبة األمية مبختلف              
مثل اليمن، ومايل، وهنـاك     % 90 نأن هناك دوال تزيد نسبة األمية فيها ع       "بلدانه، وتوضح   

مثل موريتانيا، واملغرب، والسودان، وهناك     % 90و% 60سبة األمية فيها بني     دول تتراوح ن  
مثل ماليزيا، والبحرين، وإندونيسيا، وتركيا،     % 60و% 30دول تتراوح نسبة األمية فيها بني       

 ال تزيد -سابقا-وهذا على حني أن نسبة األمية يف أمريكا، واالحتاد السوفييت  . ومصر، واجلزائر 
، أما يف العامل    %45ومتوسط األمية يف العامل الثالث يصل إىل حنو         %. 3با  ويف أورو % 1عن  

ومما ال شـك فيـه، أـا        . ، وهي نسبة كبرية جدا    )232(%"58اإلسالمي فإنه يصل إىل حنو      
ستؤدي إىل نتائج سلبية تنعكس على خمتلف قطاعات، وجماالت احلياة يف العامل اإلسالمي؛ ألا              
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طارات العلمية، والكوادر الفنية، والقيادة اليت ستتوىل دفـع عجلـة           تقف عائقا أمام ختريج اإل    
  .التنمية الشاملة فيه

وهلذا السبب شدد الغزايل على خطورة األمية، واجلهل، وأكد على ضرورة القـضاء عليهمـا               
أحيانا يكون اجلهاد العلمي أسبق عند اهللا،       : "ويف ذلك يقول  . بالتعلم، معتربا إياه جهادا علميا    

وتقدميه للجهاد العلمي على العسكري؛ إمنـا       . )233("ى على الناس من اجلهاد العسكري     وأجد
هو تعبري صادق عن حاجة املسلمني امللحة إىل العلم الذي ميثل سـالح التقـدم، والنـهوض                 

  . احلضاري

  : اإلنفاق على البحث العلمي-ثانيا

 بـسبب   -%58اليت تفـوق    -إذا كان العامل اإلسالمي يعرف ارتفاعا كبريا يف نسبة األمية           
ضعف املناهج املسطرة للقضاء عليها، والسياسات املوجهة للتقليل التدرجيي من حدا؛ فإنـه             

هذا يف الوقت الذي تتجه فيه الكثري من الدول         . بالتأكيد ال يويل االهتمام الالزم للبحث العلمي      
ختصيص ميزانيـة مناسـبة     إىل االهتمام بقطاع البحث العلمي، والرفع املستمر من مستواه عرب           

لتطويره، إلمياا بالدور الفعال الذي ميثله إزاء إعداد العلماء، والباحثني، وإثـراء اجلامعـات              
  .مبختلف أحباثهم، ودراسام

من إمجايل  % 4و% 2بعض الدراسات إىل أن الدول املتقدمة صناعيا تنفق ما بني           "لقد أشارت   
من أجل التنمية، على حني أن الـدول اإلسـالمية ال     ناجتها القومي يف توظيف البحث العلمي       

، على ضخامة الدخول القوميـة يف الـدول الكـربى،           %0.3يتعدى ما تنفقه يف هذا اجملال       
  . )234("وضآلتها يف الدول النامية

وإذا كانت قلة اإلنفاق على البحث العلمي قد أثرت سلبيا على تطوير الصناعات، وترقيتـها؛               
ركود حركة الثقافة، وقلة أعداد الكتب، والعلماء الناشـرين يف العـامل            "فإنه أدى كذلك إىل     

وهذا الوضع العجيب يعود بصورة أساسية إىل عدم ربط البحث العلمي لـدينا،             … اإلسالمي
  . )235("حباجات التنمية الفعلية للعامل اإلسالمي

  : هجرة األدمغة-ثالثا
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وتطويره، وتردي األوضـاع الـسياسية،      ألسباب عديدة أمهها قلة االهتمام بالبحث العلمي،        
واالقتصادية، واالجتماعية يف العامل اإلسالمي، باإلضافة إىل جاذبية الوسط العلمي يف البلـدان             
املتقدمة، وتوفرها على كل اإلمكانيات، وحمفزات التعليم، والبحث العلمي؛ فإن الكـثري مـن              

العامل املتقدم، تاركة فراغا علميا كبريا،      الطاقات العلمية الفذة هاجرت من العامل اإلسالمي إىل         
وزير –ويف هذا الشأن أوضح محيد بن أمحد املعال         . وخملفة خسائر كبرية بالنسبة القتصاد بلداا     

ـ     -التخطيط بدولة اإلمارات العربية املتحدة     مـن هجـرة    % 31؛ بأن الوطن العريب يسهم ب
% 15من املهندسني، و  % 23اء، و من األطب % 50الكفاءات من الدول النامية، حيث يهاجر       

من العلماء من جمموع الكفاءات العربية متوجهني إىل أوروبا، والواليات املتحدة األمريكيـة،             
من الطالب العرب الذين يدرسـون باخلـارج إىل         % 54فيما ال يعود    . وكندا بوجه خاص  

 ألـف   450ثر مـن     أن دول أوروبا الغربية، وأمريكا حتتضن حاليا أك        ؛بلدام، وأوضح املعال  
عريب من حاملي الشهادات، واملؤهالت العليا، وتقدر اخلسائر االجتماعية العربية من جراء ذلك     

من % 34يف حني يشكل األطباء العرب يف بريطانيا وحدها حوايل          .  مليار دوالر  200حبوايل  
 وبريطانيا  جمموع األطباء العاملني فيها، وتستقطب ثالث دول غربية غنية هي أمريكا، وكندا،           

  .)236(من املهاجرين العرب% 75حنو 

فهي ختـص العـامل     .  ال متثل إال جزءا من كل      ، وهذه اخلسائر الكبرية   ،إن هذا العدد الضخم   
 وأشد تأثريا   ، وباكتمال الصورة يف العامل اإلسالمي ستكون النتائج أكثر ضخامة         ،العريب لوحده 

 بل إنه قد يتعرض     ، وحيرم هو من نفعها    ،ها غريه  ألنه خيسر طبقة فعالة من أبنائه يستفيد من        ؛عليه
  . بواسطتها-بكل أشكاله- واالعتداء ،للهجوم

 واالجتمـاعي يف العـامل      ، واالقتصادي ، واألمين ،بعد استعراض بعض حيثيات الواقع السياسي     
 ويف مجيـع    ، والوقائع تؤكد ختلف العامل اإلسـالمي      ، أن كل احلقائق   ؛اإلسالمي ميكن القول  

 موضحا سلبية املكانة اليت يتموضع      ، وهو األمر الذي أكده الغزايل يف كثري من كتاباته         ،اجملاالت
 ، فهو حلـد اآلن    . وعجزه عن أداء الدور الذي كان منتظرا منه        ، وهي ذيل القافلة البشرية    ؛فيها

 أهدافـه   ، ومـشتت  ، فإنه جمزأ  ؛ وشعوبه عقيدة اإلسالم   ،وإن بدا كعامل واحد جتمع بني بلدانه      
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 ، وهذا بالتأكيد ما كرس ختلفه احلضاري الـشامل        . ورؤاه متفاوتة  ، ومشاريعه متباعدة  ،ةمتنافر
   . ودون عناء،وجعله باديا للعيان جبالء

   ويرصدها يف فكره؟  ،فما هي مظاهر هذا التخلف احلضاري كما يراها الغزايل

  

  :عندالغزايل  احلضاري يف العامل اإلسالمي  مظاهر التخلف: الثالث املبحث

معايري يتخذها الباحثون عنـد تقيـيم الدولـة         " إذا كانت مظاهر التخلف عبارة عن جمموعة        
 مع النظر   ، أو الدول املتقدمة   ، أو وضعها يف املوضع الذي تستحقه بني الدول املتخلفة         ،لتصنيفها

أمر  فإن حتديد هذه املظاهر بدقة       ؛)237("إىل تلك الدولة يف احلالة اليت جيدوا عليها وقت حبثهم         
 وتداخل كبريين مع الواقع املعاش مـن        ، نظرا ملا يبدو عليها من التباس      ،تكتنفه صعوبة واضحة  

 إذ أن مظاهر التخلف تبدو كتـشخيص        ، ومع أسباب تبلور هذا الواقع من جهة أخرى        ،جهة
  . وتبدو يف الوقت نفسه كأسباب للتخلف احلضاري،واقع العامل اإلسالميل

بحث على حتري مظاهر التخلف احلضاري يف العـامل اإلسـالمي        هلذا فإنين حرصت يف هذا امل     
 وظهورها يف الواقع هو دليل      ، بأن وجودها  ؛ واملقاييس اليت اعترب الغزايل    ،كمجموعة من املعايري  

 أن الغزايل حدد هذه املظاهر يف األشـكال         ؛ وقد بدا يل   .على ختلف العامل اإلسالمي حضاريا    
  :اآلتية

  لسياسيالفساد ا: املطلب األول

 ، هو الفساد السياسي الذي أصبح مسة بارزة       ؛أهم مظهر لتخلف العامل اإلسالمي يف نظر الغزايل       
ولعل الشيء األكثر تـأثريا علـى       . وعالمة مميزة للساحة السياسية يف أغلب األقطار اإلسالمية       

حنرافهـا يف    أو ا  ، وغياـا  ، هو أن يلمس املمارسة الرشيدة للسياسة يف البلدان الغربية         ؛الغزايل
 على الرغم من متتع هذه األخرية برسالة مساوية خالدة حتمل بني دفتيها كـل   ،البلدان اإلسالمية 

 والشورى بني احلـاكم     ، وسيادة مبادئ احلرية   ، واألسس الكفيلة بنجاعة نظام احلكم     ،األصول
ـ      -كما يرى الغزايل  -وإذا كان الفساد السياسي     . واحملكومني  ؛سلمني من أبرز مظاهر ختلف امل

  : وأمهها،فإنه باد للعيان من خالل مجلة صور يتجلى فيها

  : ارش احلكام على املناصب:ولالفرع األ
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 وسـعي  ، والغزايل يقصد بتهارش احلكام على املناصب ما راج يف البلدان اإلسالمية من تنافس           
افون من   ال خي  -كما يقول عنهم الغزايل   - فهؤالء الناس    ،مستميت من أجل تويل منصب احلكم     

 ، وال يهتمون بإعطائه حـق الوجـل  ، وال يتخوفون من عواقب شغلهم له  ،عظمة هذا املنصب  
 فانطلقوا إىل توليـه     ، منصب احلكم منصب تشريف ال تكليف      اعتربواإم  . الكبريين والتقدير

:  إـم كمـا قـال الغـزايل        . حريصون على إحرازه مهما كلفهم الثمن      ،وهم مهووسون به  
 وأكثرهم  ، أقلهم ميلك املواهب اليت تسعفه     ،ارة كي يفرضوا ذوام على اجملتمع     يتعشقون الصد "

 ، يعقد موازنات-يف مواقف عديدة- وجند الغزايل .)238(" وجتاوز اآلخرين  ،مريض حبب الظهور  
 ومـاهو   - واخلالفة الراشدة  ،فترة النبوة -ويقيم مقارنات بني ما كان سائدا أثناء الفترة الذهبية          

 أن هذا التهارش على املناصب دليل صارخ على ختلف العـامل            ؛نا احلايل ليربز لنا   سائد يف واقع  
 فيما خيص عدم توليـة      -صلى اهللا عليه وسلم   – ومما يذكره الغزايل مواقف الرسول       ،اإلسالمي

 ومنهم عمر بن اخلطـاب الـذي        -رضوان اهللا عليهم  – ومواقف الصحابة    ،السلطة ملن يطلبها  
 ، إشفاقا على آل اخلطاب من حساب اآلخرة       ،الفة املسلمني من بعده   رفض ترشيح ابنه لتويل خ    
   .وسؤال اهللا عز وجل له

 وصـعوبة تـويل     ،ويتعجب الغزايل كثريا من حكام املسلمني يف هذه األيام يستهينون خبطورة          
 واستغالل كـل    ، والتسلط عليهم  ، إذ أم يتولونه جملرد التعاظم على رعاياهم       ،منصب احلكم 
 وقضاء مـآرم الدنيويـة      ، اليت يوفرها هلم هذا املنصب لتلبية حاجام الشخصية        االمتيازات

 ، وفضله، والسهر على خدمتهم إلحراز أجر اهللا تعاىل   ، وإنصافهم ، أما تويل أمر املسلمني    .الزائلة
  . ومساعيهم، ملغاة من سجل أهدافهم، فهي أمور بعيدة عن خلدهم؛ورضاه عنهم

 ومستوى  ، وطاقام ، مل يوازنوا بني مستوى قدرام     -رى الغزايل كما ي -إن هؤالء األشخاص    
 وابتعدوا عن توليه    ، ومشاقه لفروا منه   ، وفقهوا حقيقته  ، وهم بالتأكيد لو أدركوا    ،هذا املنصب 

  . والتربع عليه، واستماتتهم يف حتصيله،بدل ارشهم عليه

  استبداد احلكام: ثاينالفرع ال

 وتويل أمر املسلمني متعاميا عن كل شيء يف سبيل حتقيق           ،مإن احلريص على نيل منصب احلك     
 االسـتبداد   -بعد نيله ما يتمنـاه    - ، سوف يكون احملور األساسي لنشاطه السياسي      ،هدفه هذا 
 فإن نشوة السلطة أعىت من نشوة       ؛إن االنفراد بالسلطة شيء خطري جدا     : " يقول الغزايل  ،باحلكم
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 ، فإن االسـتبداد بـاحلكم يـورث اجلـربوت         ،لطغيان وإذا كان املال الواسع يورث ا      ،اخلمر
 ألنه يعطي لنفسه احلـق      ؛ بأن احلاكم املستبد يصبح إرهابيا     ؛ هلذا يعترب الغزايل   .)239("واإلرهاب

 أو  ، ومهما بدا عجزه عن ذلك     ، وتدبري أحواهلم  ، وتوجيه أمورهم  ،املطلق يف إدارة شؤون الرعية    
فذ جهوده الفردية إلمضاء أحكامه الفردية مهمـا         فإنه يستن  ؛ أو فشله يف ذلك    ،ظهر قصر باعه  

 ، أو تصحيح زالتـه   ، ويأىب قيام أية معارضة دف إىل تقومي أخطائه        ،ابتعدت عن مصاحل رعيته   
 والثنـاء علـى     ، ومدحـه  ، هو إغراقهم يف وصفه    ؛والشيء الوحيد الذي يرتضيه من حاشيته     

   . وتصرفاته،أحكامه

 ويـزداد   ،عامل اإلسالمي هلذه النماذج السيئة من احلكـام       والغزايل يتأسف كثريا من احتضان ال     
 فيكـون   ، وتواصل احلكام مع رعاياهم    ،أسفه عندما يلمس يف الدول الغربية تطبيق الدميوقراطية       

 ، وأحكام لإلسالم جيسدها الغرب    ، إا شرائع  . إسالم يف بالد لغري املسلمني     -كما يرى -بذلك  
  .ن ويبتعد عنها املسلمو،يف حني يغفلها

 فال جمال لقيام تقـدم      ،وذا املظهر السائد يف العامل اإلسالمي يبدو التخلف احلضاري بوضوح         
  . حضاري يف ظل حكم استبدادي

   غياب احلرية:ثالثالفرع ال

 هـي   ؛ واتساع الفجوة بينه وبـني رعيتـه       ، أن النتيجة احلتمية الستبداد احلاكم     ؛يعترب الغزايل 
وهذه هـي   .  خوفا من توجيهها له    ، أو النقد  ،أللسنة عن الكالم   وعقله ل  ،مصادرته ملبدأ احلرية  

 الذين مكنتهم األقدار من التالعب مبصري الـشعوب         ،صورة احلكام يف أرجاء العامل اإلسالمي     
 وغيبوا عنـها معـامل      ، فبعد أن ضيقوا عليها دوائر احلرية      . واحلكم عليها بالتخلف   ،اإلسالمية
 والتقييد كانـت النتيجـة      ، والصمت ،قع يتقامسه الكبت   وحبسوها يف وا   ، واالستقرار ،األمن

  . وإحيائها يف جو التخلف احلضاري الرهيب، والعطاء،حرماا من اإلبداع

  : إمهال الشورى:رابعالفرع ال

 ، إمهال احلكام ملبدأ الشورى    -كما يرى الغزايل  -من صور الفساد السياسي يف العامل اإلسالمي        
ضمنت أمرا صرحيا بضرورة األخـذ      تني النصوص الشرعية اليت      متناس ،وتغاضيهم عن العمل به   

 وهلذا عد الغـزايل أجهـزة       .)240(}وشاِورهم ِفي الْأَمرِ  { : وعلى رأسها قوله تعاىل    ،بالشورى
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 ومتسببة يف الكثري من اخلـسائر الـسياسية الـيت           ، فهي عاطلة عن العمل    ؛الشورى بأا صفر  
 وإنفاذهـا علـى     ،عمال الشورى  إل يدل ترك املسلمني  وهكذا  .  وحلقت م  ،أصابت املسلمني 

 بأن الشورى معلمة وليست     ؛ختلفهم السياسي الذي دفع بالغزايل إىل الرفض الصريح لكل قول         
 ويتعصب له وهـو     ، وكل يقول ما عنده    ،أن اآلراء تقال  " مؤكدا أن للشورى معىن هو       ،ملزمة
أما القـول اآلن    …  فمع األغلبية نسري   ، وعرف االجتاه إىل أين    ، حىت إذا أخذت اآلراء    ،يعرضه

 وهي تريد أن تـذهب غربـا فهـذا ال ميكـن أن              ، أن يأخذ األمة شرقا    -ألي إنسان -بأنه  
 ووقـوفهم علـى     -صلى اهللا عليه وسلم   – ويكفي املسلمني تتبعهم لسرية رسوهلم       ،)241("يقال

  . ليدركوا ضرورة العمل ا،التزامه بالشورى كمبدأ إسالمي ثابت

  التخلف االقتصادي: ينالثاملطلب ا

 هو التخلـف    ؛ظهر الثاين الذي يعتربه الغزايل داال بصدق عن ختلف العامل اإلسالمي حضاريا           امل
 ، وآفات تفتك به يوما بعـد يـوم        ، إذ أن اقتصاد العامل اإلسالمي يشهد عدة علل        ،االقتصادي

. خلا…والبطالـة  ، واجلـوع  ، فاملسلمون يعانون من الفقر    .وجتعله يتخلف عن ركب احلضارة    
 ويظهـر البـون     ،وفيما يلي أورد بعض الصور اليت يربز من خالهلا هذا التخلف االقتـصادي            

  .  وبني باقي دول العامل،الشاسع بني املسلمني

   الترف والبؤس :ولالفرع األ

 وبسبب سوء استغالل املال فيه وفق طرقه املـشروعة يعـج     ،الحظ الغزايل أن العامل اإلسالمي    
 وعنـهم   ، وتكديسها ،رية من البشر الذين يكرسون كل جهودهم لتحصيل األموال        بنماذج كث 

ميال جمنونا لدى بعض الناس كي يغتين من ألف طريـق دون             نالحظ يف بالد اإلسالم   : "يقول
 ، وميال أشد إىل استبقاء جم غفري من اخلالئق حييون علـى الفتـات             ، أو حرام  ،اكتراث حبالل 

 ، والتهرب من أداء الزكـاة     ، والرشوة ،ما أدى إىل تفشي الربا     وهو   ،)242("ويالزمون املسكنة 
   .والضريبة

 كان متزامنا مع ظهور العينـة       ؛ ورسوخها يف احلياة العامة للمسلمني     ،وظهور هذه العينة املترفة   
 ومن هنا يرى الغزايل منشأ النظام الطبقي يف العـامل           .البائسة اليت كانت تناضل من أجل البقاء      

 والبيئـة   ، بفترة األربعينيات من القرن العـشرين      -هذه-م اقتران نظرة الغزايل     ورغ. اإلسالمي
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 فإن الوضع استمر يف العامل اإلسـالمي        ؛ رغم ذلك  ،املصرية اليت عايشت آنذاك النظام الطبقي     
 يف حـني  ، وشكلها،وهو يف واقعنا احلايل يشهد اختفاء الطبقية من حيث صورا        ،  لفترة طويلة 

 وطبقات ال تكاد تـؤمن      ،بدليل وجود طبقة ثرية ثراء فاحشا     . وهلا يسري  ومفع ،تبقى روحها 
  .ا قد متوت جوعاإ بل ،عيشها

   االسترقاق االقتصادي:ثاينالفرع ال

 الذي  -بتعبري الغزايل - وهي االسترقاق    ؛صورة أخرى للتخلف االقتصادي يف العامل اإلسالمي      
 ممارسة األنشطة املختلفة بسبب أحوال       وحريام يف  ،تغيب يف ظله حقوق الشعوب االقتصادية     

 حيسب  ،تائها كاسف البال  " وجاعلة اإلنسان    ،االقتصاد اليت ال تزال حاملة طابع عهود اإلقطاع       
 أو  ، ومل ميلكهـا   ،العيش على هامش الفالحـة يف أرض ملكتـه        و  أن وظيفته يف احلياة ال تعد     

 غابت عن الفرد املـسلم حريـة         وبذلك .)243("االحتراف يف أشغال بدائية ال تدر إال الكفاف       
 وأصبح رهن البدائيـة يف شـىت        ، واالختراع حني غابت حقوقه االقتصادية     ، واإلبداع ،التفكري

 ذلـك   . واختراعـه  ، وبقي الباب مفتوحا على مصراعيه الستقبال إبداع الغرب        ،ميادين احلياة 
  .ام بالده االقتصادي والعدالة يف نظ،الذي مل يسعفه على تبوأ هذه الصدارة إال شيوع احلرية

  عطلة  الطاقات امل:ثالثالفرع ال

 والثروات  ،يؤكد الغزايل يف كثري من املواضع على قضية سوء استغالل املسلمني ملختلف املوارد            
 مضافا  ، معتربا أن هذه الثروات الطبيعية     ، وجعل عاملهم اإلسالمي يزخر ا     ،اليت حباهم اهللا ا   

 هو  ؛ وأن عدم استغالل املسلمني هلا     ،شباب منهم طاقات معطلة   إليها سواعد املسلمني خاصة ال    
 بل  ، وتأخرهم عن باقي األمم اليت ما توقفت يوما عن استغالل ثرواا           ،صورة واضحة لتخلفهم  

 ، وقواعـدنا احلربيـة    ،تستغل مواردنا االقتصادية  " :إا تستغل ثروام املختلفة فهي كما قال      
   .)244(" أو مثن معقول،انئنا بدون أجر ومو، ومطاراتنا،وطرق مواصالتنا

 والتقدير ملدى   ، أو غائبة عن الوعي    ،ويف مقابل ذلك حتيا اجلماهري اإلسالمية وكأمنا هي خمدرة        
 إا ويف خمتلف الوظائف اليت تشغلها متضي يف طراز          . واحلزم ، واجلد ،ضرورة اضطالعها بالعمل  

 ،تاجر خيرج إىل السوق وهو حامل مستكني      ال: " واالنزعاج صوره الغزايل حني قال     ،يثري القلق 
 ، والعامل يعاجل حرفته وهـو ضـائق مـنكمش         ،والفالح يذهب إىل حقله وهو متثاقل جمهود      
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 وال  ، واجلميع ال ترتقب الدنيا منهم إنتاجا طائال       ،واملوظف جيلس إىل مكتبه وهو مهدود مهزوم      
 وبني احلق   ،العمل والعبث  وسبب ذلك إمنا يرجع إىل خلط املسلمني بني          ،)245("حركة معجبة 

 ، وجتمد إمكانات كـثرية دون اسـتثمار       ، وبذلك تضيع طاقات هائلة دون استغالل      .والباطل
  . واخلاسر الوحيد يف النهاية هو العامل اإلسالمي،ويسري التخلف يف شىت اجملاالت

   الفوضى االقتصادية :رابعالفرع ال

 من أهم مظاهر التخلف     ؛ هو امل اإلسالمي إن شيوع الفوضى االقتصادية مبختلف صورها يف الع       
 ، تتمثل يف غياب سياسة اقتصادية موحـدة       -كما يرى الغزايل  - وهذه الفوضى    ،االقتصادي به 

 واالحتـاد جملاـة خمتلـف       ،وشاملة بني البلدان اإلسالمية يكون من شأا توجيهه حنو التكتل         
 وتسيريه وفق مـا حيقـق       ،ليهالتحديات اخلارجية اليت تستغل كل الظروف إلحكام قبضتها ع        

  .  ويالئم شؤوا،مصاحلها

 رقعة الشرق ال ـتم مبـشروعات        منأن احلكومات يف اجلزء األكرب      " هو   ؛واملؤسف يف ذلك  
 أو شـهرة    ،اإلصالح املنتجة قدر اهتمامها باملشروعات اليت تعود على األقطاب بدعاية كبرية          

 ، وإنشاء خزانات املياه يف وقـت القحـط        ،لري وا ، أما التعليم  ، أو نفوذ متسع النطاق    ،واسعة
 فإا  ؛ وصناعة األمسدة  ، ومشروعات توليد الكهرباء   ،واالنتقال من زراعة املطر إىل زراعة اآلبار      

 ونفض الغبـار عنـها      ، مث يعاد درسها   ، مث توضع على الرف    ،ما زالت تدرس عشرات السنني    
 وتستمر الفوضى قائمة بني     ، التردي  وبذلك يستمر الوضع يف    .)246("لتعود مرة أخرى إىل الرف    

 ووعود احلكومات واجلهات املسؤولة ببـذل       ،حاجة الشعوب امللحة إىل حتسني ظروفها السيئة      
 وإن جسدت فهي بعيدة عما كـان        ،جهودها ألجل حتقيق مطالبها اليت تبقى حربا على ورق        

  .ينتظر منها

   العجز االقتصادي:امسالفرع اخل

 ، ومتطلبام ،ن املقصود به عجز املسلمني عن تأمني خمتلف احتياجام         فإ ؛أما العجز االقتصادي  
 وبنسبة كبرية جدا إىل االسترياد من الدول األجنبية الـيت تفوقـت علـيهم               ،وجلوئهم املستمر 

 فهـم   ؛ ولكنه مشل مجيـع اجلوانـب      ،وعجز املسلمني مل يقتصر على جانب معني      . اقتصاديا
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 ، وعـسكريا  ، وكيماويا ، وصناعيا ،وهم فقراء علميا   … ولباسهم ،عاجزون عن تأمني غذائهم   
   .خلا… وفيزيائيا،وهندسيا

 وقد حتدث الغزايل عن ذلك يف كثري مـن          ،إم حييون يف وضع تام من التبعية للدول األخرى        
وظهر عجزها عن تبليغ رسالتها بعد      : " فعن عجز األمة اإلسالمية عن تأمني غذائها يقول        ،كتبه

 وأخزى عجزها عن صنع رغيفهـا       ى، وتبع ذلك عجز آخر أنك     ، بداهة عجزها عن العمل ا   
 أما عن عجزهم يف شىت اجملاالت األخرى عن توفري كل متطلبام اليوميـة              ،)247("الذي تأكله 

عد مـن   : إنه لو قيل لكل شيء يف البالد اإلسالمية       : " وتأثري حني قال   ،فقد صوره الغزايل بدقة   
  .)248("اة عراة خلشيت أن ميشي الناس حف،حيث جئت

 وميثـل  ، وغريها تكتمل صورة التخلف االقتصادي الذي يكتسح البالد اإلسالمية       ر،ذه املظاه 
  .إحدى العقبات القائمة أمام ضتها احلضارية

  التردي االجتماعي: املطلب الثالث

 هو التردي االجتماعي الذي نال الكثري       ؛مظهر آخر من مظاهر ختلف العامل اإلسالمي حضاريا       
 ، وهي احلياة االجتماعية   ؛ مقومات احلياة اإلسالمية   من اهتمام الغزايل نظرا الرتباطه بأحد أه      م

  . والسمو، والرفعة، بالرقي-ولفترة طويلة- والتقهقر بعد أن حظيت ،ونظرا ملا شاا من التأخر

 من خالل صور عديدة تقامستـها حيـاة         -التردي االجتماعي -وقد تناول الغزايل هذا املظهر      
 والقيم اإلنسانية   ،غياب األخالق و ،وضع املرأة املزري  و ، الفقر واجلهل واملرض   :املسلمني وهي 

  . والرذائل االجتماعية،الرفيعة مع تفشي اآلفات

  ثالوث الفقر واجلهل واملرض: ولالفرع األ

 واملرض ثالوث متوطن يف العامل اإلسالمي نتيجـة لالنتـشار           ، واجلهل ، أن الفقر  ؛يرى الغزايل 
 لكنه  ،والغزايل يستنكر ذلك على أمة اإلسالم     . لواسع له بني خمتلف الفئات االجتماعية املسلمة      ا

 ، أن التخلف الذي جيتاح العامل اإلسالمي سرى إىل كافة اجملاالت          ؛ينقل لنا الواقع كما هو مثبتا     
 من أبنائه    فإن إلقاء نظرة على عاملنا اإلسالمي تستوقفها معاناة الكثري         .ومظاهره بادية بوضوح  

وقـد محـل    ،   واملرض الذي استفحل يف أوساطهم ألسباب كثرية       ، واألمية ،من ويالت الفقر  
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 وأكد  ، واجلرائم االجتماعية  ، ووالدة الكثري من الرذائل    ،الغزايل املسؤولية هلذا الثالوث يف نشأة     
  .)249(%"90خيفض نسبة اجلرائم يف بالدنا "أن السعي اجلاد إلزالته والقضاء عليه 

  

  

   استفحال الرذائل:ثاينالفرع ال

 وتفشيها بني املـسلمني علـى       -اجلرائم اخللقية -يؤكد الغزايل على شيوع الكثري من الرذائل        
 واجتماعية  ، وهي مجيعا جرائم خلقية    ؛ والتعطل ا، والزن ،السرقة:  وأمهها ،امتداد العامل اإلسالمي  

 وقـد اعتربهـا الغـزايل       .سالمية واجملتمعات اإل  ، وشديدة التأثري على الشعوب    ،بالغة الفحش 
  . عن األوضاع االقتصادية املتردية عند املسلمني-مجيعا-متمخضة 

   انتشار األخالق السيئة عند املسلمني :ثالثالفرع ال

 وااللتزام ا باستمرار أصـبحت تتالشـى        ،إن األخالق احلسنة اليت حث اإلسالم على تبنيها       
سح اجملال أمام األخالق السيئة اليت وجدت كل الظروف          لتف ،تدرجييا من اجملتمعات اإلسالمية   

 وضـعة   ، وشراسة األخـالق   ، وحني حتدث الغزايل عن سوء اخللق      . ومنائها ،املالئمة لظهورها 
 وتتجـذر   ، فإنه أكد على كوا من أهم مظاهر التردي االجتماعي اليت بدأت تسري            ؛السلوك

   .يف اجملتمعات اإلسالمية

 ،أما هنا فاحلرمان مأل النفوس بالبغضاء     : "عامل اإلسالمي يقول الغزايل   وعن وضع األخالق يف ال    
 ، واملنافع جعل الناس يتنفسون يف جو من الـشراسة         ، واملشارب ،والتفاوت البالغ بني الثقافات   

 أن تتحـول    ؛ يف القرية أو يف املدينة يكون من أيسر األمور         ، ويف البيت أو يف الشارع     ،والتناكر
 ، فال جند إال قـشرة خفيفـة       ، مث نبحث عن حسن اخللق     ،ة إىل معارك حامية   املناقشات التافه 

 أن  ؛ وتكوينـه فوجـد    ،وقد حلل الغزايل سوء اخللق ليعرف طبيعته      . )250("وراءها جفاء غليظ  
 أو اجلهـل    ، أو اجلهل واملـرض    ،إما من اجلهل والفقر   : عناصره املكونة له هي عبارة عن مزيج      

 اخللق يف اجملتمع مرهون بإبعاد هذه العناصـر عـن حيـاة              أن انتشار حسن   ؛ مث أكد  ،والترف
  . واجملتمعات،األفراد
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   الوضع املزري للمرأة:رابعالفرع ال

 هو أحد مظاهر التردي     ؛ وفرض عليها  ، أو الذي وضع هلا    ،الوضع الذي آلت إليه املرأة املسلمة     
 هذا الوضع معتـربا إيـاه        وقد اهتم الغزايل كثريا بالتنبيه على      ،االجتماعي يف العامل اإلسالمي   

 وألنه جانب عدل اإلسـالم إىل       ، وحرماا حقوقها  ، ألنه يظلم املرأة بازدرائها    ؛ وخطريا ،مزريا
 ، ومتيـل إىل اـام املـرأة   ،تزدري األنوثـة " وتقاليد راكدة    ،عادات جاهلية :  أحدمها ،قطبني

نهي والغض من كفاءـا      واستبعادها من ميدان األمر وال     ، ومنع ترددها على املسجد    ،وجتهيلها
 وتقاليد مستقدمة   ، واآلخر عادات وافدة   ،)251(" ومضاعفة العقوبة عليها إن هفت     ،إن أحسنت 

 وبعيدة عـن    ، واالحتشام ،من الغرب مهها الوحيد أن جتعل املرأة متحررة من كل صور العفة           
ا بدعوى حتقيق    واألبناء مجيع  ، ورعاية الزوج  ،األمومة  وهو ؛الدور األساسي العظيم الذي تتواله    

 ا، ويبقى كال اخليارين مرفوض    ، ومنحها حريتها الكاملة دون انتقاص     ،املساواة بينها وبني الرجل   
: ال نريد من أحد أن خيرينا بني شرين       : "ويف ذلك يقول  . وتبقى العودة إىل اإلسالم هي املطلب     
 فاإلسالم غري هذا    .د وتفس ، أو إطالقها يف الطريق تعربد     ،حبس املرأة يف البيت حىت تدخل القرب      

   .)252("وذاك

 وحفظ هلا   ، وحدد هلا واجباا   ، وصان هلا حقوقها   ، وكرمها ،إن اإلسالم هو الذي شرف املرأة     
وبالتايل فإن كال الوضعني اآلخرين ال ميثالن إال وضعا للتردي          .  ويف اجملتمع  ،مكانتها يف البيت  

  . وابتعدوا عنه،عمل بدينهم احلنيف وأصام حني أغفلوا ال،االجتماعي الذي حلق باملسلمني

  اهلبوط يف اللغة والقصور يف الدين: املطلب الرابع

مظهر آخر من مظاهر التخلف احلضاري يف العامل اإلسالمي يراه الغزايل متمثال يف هبوط اللغة               
  . والعمل الذي اعترى اإلسالم، وقصور الفهم،العربية

   هبوط اللغة:ولالفرع األ

 وحاملـة   ،ن الكـرمي  آ فهي لغة القر   ، ومكانتها العظيمة من الوحي    ،د قدسيتها العربية لغة تستم  
 وخدمتهم هلا على مر     ، واحترامهم ، هلذا كانت حتظى باهتمام املسلمني     .إحدى أعظم إعجازاته  

 - للمـيالد  خاصة النصف الثاين من القرن العشرين     - ولكنها يف السنني األخرية      ،السنني املاضية 
 كمـا أـا شـهدت       . وقيمتها ، وهوانا مريعا ملكانتها   ،تزعزعا مشينا  و ،يعاظعرفت هبوطا ف  
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كمـا يـرى    - وهـي  . وكثرة يف الالحنني فيها    ، وقلة يف اجمليدين هلا    ،انكماشا يف استخدامها  
ال : "وضعها يبدو يف وصفه هلا بقوله    و ،راحاتاجلعلل و ال وتصاب ب  ، متر بأسوأ األحوال   -الغزايل

 فهـي   ؛)254("على اللغة العربية املسكينة   )253( يعتدي هؤالء  أعرف لغة اعتدي على شرفها كما     
هلذا اعترب الغزايل هبوط اللغة العربية من أهـم         .  وهجوم عداا  ، وكيد ،ضحية لتفريط أصحاا  
 وتقـدير   ، وتأخرهم عن باقي الشعوب اليت حترص على إعالء لغاـا          ،مظاهر ختلف املسلمني  

 صور  -كما يرى الغزايل  - وهلبوط اللغة العربية     ،ولغات العصر ،   وجعلها لغات العلوم   ،مكانتها
  : تتبلور فيها وهي

  :إهانة العربية -أوال

 والذي يتم حسب رأي الغزايل وفق عدة جهـات          ، واحلط من قدرها   ،اـباالنتقاص من قيمته  
  :اـأمهه

 فتحيي ألفاظا كان جيب     ، والطبقات اجلاهلية  ،الروايات التمثيلية اليت حتكي عبارات السوقة      -أ
  . وتؤذي املسامع باللهجات العامية املنكرة،أن متوت مكاا

 ، وحيلو هلم أن يتحدثوا إىل اجلمهور ساعات طويلـة         ،الزعماء الذين ال حيسنون الفصحى     -ب
 وهم مولعون خبفض    ، والعامية ، وختتلط فيه العربية   ، والروية ،فيجيء حديثهم معزوال عن العقل    

  . يف أرجاء األرض يتحدث رؤساؤها ذه الطريقة وال نعرف لغة، وجر املنصوب،املرفوع

 فريون من الرقـي     ،والذين ذابت شخصيام ذوبانا تاما    ،  األشخاص الذين يقلدون املنتصر    -ج
  .أن يكون حديثهم بأي لغة إال العربية

 ومصطلحات العلـوم    ،رجال اجملامع الذين يرون العربية تنهار أمام ألفاظ احلضارة احملدثة          -د
  .)255(ومع ذلك فهم ال حيركون ساكنا مع أن العربية يف خطر حقيقي ،الكثرية

 أو  ، أو الفرنـسية   ، ألن الدراسة باللغات اإلجنليزية    ؛لغتنا ال وجود هلا يف الكليات العملية       -هـ
  .)256(الروسية

  :هوان األدب -ثانيا
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ته إىل طريـق     وعراق ، واحنرافا عن أصالته   ،إن األدب يف العامل اإلسالمي يعرف هوانا ال مثيل له         
 وإذا وجدت كتابات باحلروف     ،فقد اختفى األدب العريب األصيل    " والتفسخ   ، واالحنالل ،اهلدم
كما - وإذا كان األدب ،)257(" والفكرية، فإا وعاء ملعان مبتوتة الصلة بأصولنا الروحية  ؛العربية

ومعربا عن هويتها   ،   وحمافظا على أغلى قيمها    ، وحامال ألمسى مبادئها   ، مرآة ألمته  -يرى الغزايل 
 ورسالته  ، وفقد عزته  ، فإنه يف أيامنا هذه قد تراجع إىل الوراء شكال ومعىن          ؛ واحلضارية ،الثقافية

 وأجيال رامسا   ، وجسرا واصال بني أجيال    ،العظيمة اليت كانت رابطا بني حاضر األمة وماضيها       
   .الفضائل و، ومشيدا باملكارم، مثبتا للعزائم، وما شابه من عناء،طريق الكفاح

 ، وسجال ملسرية اإلسالم يف أحنائها القريبة والبعيدة       ،لقد كان األدب رزنامة لتاريخ األمة اجمليد      
 أدب الـضياع    ،األدب املطلوب هـو أدب التـسايل واجملـون        "فكيف هي أحواله اليوم؟ إن      

وروبية  الدعاية للمجتمعات األ   ، الضحك ، اجلرمية ،ثري اجلذاب هو اجلنس    املوضوع امل  ،واإلدمان
  .)258(" وتارخينا العريق، كل ما يفصلنا عن ماضينا اإلسالمي،واألمريكية

 مس كل ميـادين     -كما يعرب عنه الغزايل   - وهو احندار    ،إنه بالفعل احندار من القمة إىل القاع      
 وقد اندهش الغزايل كثريا عندما كان يقـرأ         . والنثر على حد سواء    ،مس ميدان الشعر  ؛  األدب

 فكان تعليقه عـل     ،جد فيها اسم املتنيب يذكر يف سياق واحد مع نزار قباين          صحيفة اجلزيرة فو  
 واألدب يف   ، بـني األدب يف األوج     ،بني احلكمـة والقمامـة    "ذلك أن اجلمع بينهما كاجلمع      

 ولكنـه  ، واستنكار الغزايل هلذا اجلمع ال يعود إىل عالقة بشخص املتنيب أو قبـاين        ،)259("القاع
 أو هبوط   ، وقدره ، وما ميثله كل منهما من مسو بقيمة الشعر        ،لشخصانيعود إىل قيمة ما كتبه ا     

  . وإخالل مبكانته،به

 هذا الذي يعتربه    ، هو الشعر املنثور   ؛ وهوانه كان يثري انزعاج الغزايل     ،وأكثر مظهر هلبوط األدب   
  وغري متجانس لدرجـة    ، فهو مبهم  ، والشعور الصادق  ، والفكرة الواضحة  ،فقريا إىل املعىن اجلاد   

   واستغرب كيف أنه يسمى شعرا؟ ،أن الغزايل ومسه باخلليط الكيميائي

 وأصبح  ، وهبطت عن مكانتها   ، فاحندرت ،وهكذا أهينت اللغة العربية حني أهني األدب العريب       
إن : " وهو ما أشار إليه الغزايل بقولـه  ، وماديا ، وروحيا ،هبوطها موحيا بتخلف املسلمني ثقافيا    

                                                 
  . 73:  ص،المصدر نفسه ) 257(

  . 162:  ص، مصدر سابق،سر تأخر العرب والمسلمين: محمد الغزالي ) 258(

  .24: ص) ت.د ،ط. د، العالمية لإلعالم،الجزائر (،هموم داعية: محمد الغزالي ) 259(



 وأي مستقبل هلـم     ،فأي حياة للمسلمني   .)260(" واملادي معا  ،الروحيموت لغتنا يعين هالكنا     
  بعد هذا؟   

   قصور الدين :ثاينالفرع ال

 ويكشف بعمـق عـن      ،يرى الغزايل أن القصور الديين لدى املسلمني يعرب بصدق عن ختلفهم          
ن ذلـك أ  .  وانسحام إىل مؤخرة القافلة البشرية بعد أن كانوا يف صدارا          ،تأخرهم احلضاري 

 كان مظهرا مـن مظـاهر تقـدمهم         ، وتطبيقه على حيام   ،التزامهم فيما مضى خبدمة دينهم    
 وإساءم  ،أما يف واقع اليوم فإن قصورهم     .  والدول ، ومسوهم عن باقي األمم    ،احلضاري الشامل 

  . وتقهقرهم احلضاري، هو حتما مظهر لتخلفهم-فهما وتطبيقا- إىل دينهم 

 ، وهو وإن أطلق عليـه أمسـاء كـثرية   ،ريا من اهتمامات الغزايللقد شغل هذا املظهر حيزا كب    
إال أنـه   .  واإلفراط يف التدين وغريهـا     ، والتدين املغلوط  ، والتدين الفاسد  ،كالقصور يف الدين  

 وينبه  ، واملنهج القومي للتدين   ،يعتربها مجيعا جتليات البتعاد املسلمني عن الفطرة السليمة لإلسالم        
 أمهها احنصار   ، وعدة صور يتبلور من خالهلا     ،ملظهر له عدة جماالت يربز فيها     الغزايل إىل أن هذا ا    

 أو مسائل فقهية ليس هلا      ،يف فلسفات كالمية ال متس القلوب     "العلم الديين لدى بعض املسلمني      
واليت تنتمي -فهؤالء انصبت اهتمامام على بعض القضايا الفقهية اخلالفية    . )261("عند اهللا وزن  

 كانت نتائجها تشتتا يف صفوف      ، فبنوا عليها اختالفات شديدة    -الفروع ال األصول  إمجاال إىل   
 إمنا يظلمـون    -كما يرى الغزايل  -وهم بذلك   ،   وهدما للدين بدل بنائه    ،املسلمني بدل احتادها  

  . السنة

 وتضخيم أمور جانبية إلظهارها يف      ،وأضاف الغزايل أن فريقا منهم كرس وقته لتجسيم التوافه        
 وقدرها احلقيقي باإلضافة إىل أمور أخـرى أدى ـم   ،يدة جدا عن حجمها الطبيعي    صورة بع 

 وهي ذات امتـداد كـبري يف حيـاة          ، وتقييدها يف نطاق حمدود    ،جهلهم حلقيقتها إىل حصرها   
 ، ونتيجة لقصر فهمهـم    ، فهم كما يؤكد الغزايل    ؛العبادات:  ومنها على سبيل املثال    ،املسلمني

 أن ذلك هو السبيل     ؛ وقراءة األذكار متومهني   ،ها يف إقامة الصلوات   وإدراكهم حلقيقتها حصرو  
 أن العبادات اليت يأمرنا ا ديننا تتغلغـل يف          ؛ وهم بذلك غفلوا وجهلوا    ،إىل رضوان اهللا تعاىل   

 ، واألذكار ، والصيام ،فاملسلم يتعبد بالصالة  .  وتسري فيها سريان الدم يف العروق      ،حياتنا كلها 
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 ويف ذلك يقول    . وترقيتها ، ويتعبد بولوج شىت ميادين احلياة     ، واإلتقان ،إلنتاج وا ،ويتعبد بالعمل 
 عجـزة يف    ،ومن املستحيل إقامة جمتمع ناجح الرسالة إذا كان أصحابه جهاال بالدنيا          : "الغزايل
 ومـشرط   ، وقلـم الكاتـب    ، وإبرة اخلياط  ، والصاحلات املطلوبة تصنعها فأس الفالح     ،احلياة
 ، والباحث يف معملـه    ، والطيار يف جوه   ، ويصنعها الغواص يف حبره    ،صيديل وقارورة ال  ،الطبيب

 وجيعـل منـها أداة      ، يصنعها املسلم صاحب الرسالة وهو يباشر كل شيء        ،واحملاسب يف دفتره  
 وحسبنا أن   ، وإنه لفشل دفعنا مثنه باهظا عندما خبنا يف ميادين احلياة          ، وإعالء كلمته  ،لنصرة ربه 

  .)262(" ومظاهر تقام،تقالمثوبة اهللا يف كلمات 

 وضـياع   ، وتشتتهم ، هو مظهر الختالفهم   ؛ أن القصور الديين لدى املسلمني     ؛ذا رأى الغزايل  
 الذي ، وفقهها الصحيح بدينها، وال ارتقت إال بتمسكها    ، وحضارم اليت ما بنيت يوما     ،جمدهم

الظاملني له بتقـصريهم     أن أبناءه هم أول      ؛ واملؤسف بل املخزي   ،يظلم يف يومنا هذا أشد الظلم     
  . وابتعادهم عن جه، وانتقاصهم من قدره،حياله

 وجانب من الوضـع     ،إن هذه الصورة املذكورة هي جزء من الصورة املزرية لتخلف املسلمني          
حتريك قافلة اإلسالم الـيت  " وهو ما يؤكد حاجتهم امللحة إىل    ،املتدهور الذي آل إليه املسلمون    

 فاجلدير بأمة اإلسالم أن تقـود العـامل ال أن       .)263 ("رىت عبيد البق  توقفت يف وقت تقدم فيه ح     
 : فهي اليت قال اهللا تعـاىل فيهـا        ؛ وترشدهم إىل سبيل الرشاد    ، وأن دي البشر   ،يقوده غريها 

}       كُملَـيـولُ عسكُـونَ الريـاِس ولَـى الناَء عدـهوا شكُونطاً ِلتسةً وأُم اكُملْنعج كَذَِلكو 
  .)264(}شِهيداً

 واهتم أكثر مبحاولة إجياد احلـل الكفيـل هلـذه           ،لقد اهتم الغزايل كثريا بأزمة عامله اإلسالمي      
 أن أول خطوة    ؛التركيزو ، والعمل ، وسبل إزالتها فوجد بعد رحلة طويلة من التجارب        ،األزمة

يق لكـل    والـدق  ، هي اإلدراك احلقيقـي    ؛للقضاء على التخلف احلضاري يف العامل اإلسالمي      
 وخنره لكيان وجسد العامل     ، وكانت وراء استفحاله   ، والعلل اليت سببت هذا التخلف     ،األسباب
 وعلى إثر هذه اخلطوة حتدد منهج الغزايل يف حماربة التخلف ضمن جمموعـة مـن                ،اإلسالمي

  :  وهذه النقاط تتمثل فيما يأيت،النقاط اهلامة اليت يستلزم على املسلمني أخذها بعني االعتبار
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 ألن ختلفهـم الـذي      ؛ والقضاء عليـه   ،جيب على املسلمني أال يستعجلوا يف إزالة ختلفهم        -1
  . وال حىت يف بضع سنني،استغرق عدة قرون لن يتم القضاء عليه يف أيام معدودات

 وما هي العناصر    ، والعسكري ، املدين هممن دراسة شاملة ألسباب تقهقر    للمسلمني  ال بد    -2
  !هم ما دهاهم حىت دهاهاواحليوية اليت فقد

 هم وتنقـذ مـستوا    ، وتنقي منابعهـا   هم،من بصرية فاحصة متعمقة تتدبر ثقافت     هلم  ال بد    -3
  . وتستكشف أسباب هبوطه،احلضاري األخري

 داء األمم األوىل    هم أم غلب علي   ، حقا على الفطرة اليت فطر اهللا الناس عليها        ان املسلمون أك -4
   العودة فما أرشد الوسائل؟ ونريديدما  عن الصراط املستقيم؟ وعنوافشرد

  . وجمرد االستيالء على احلكم بطريقة أو بأخرى شيء آخر،إن إقامة دين اهللا شيء -5

 مرتهة عن طلب    ،إن إقامة دين اهللا تعين قبل كل شيء تأسيس عالقة زاكية بني املرء وربه              -6
الدار الْـآِخرةُ نجعلُهـا ِللَّـِذين ال        ِتلْك  { واالستعالء يف أرجائها     ، والتشبع من لذائذها   ،الدنيا

  .)265(}يِريدونَ علُواً ِفي الْأَرِض وال فَساداً

 ، وينكر املنكـر   ،إن إقامة دين اهللا تعين أيضا اإلسهام يف بناء جمتمع عاملي يعرف املعروف             -7
  . ويوقر رب العاملني،وحيترم احلقوق

 أو الفقـر    ، وقلة اخلربة  ،ئم شىت سببها ضعف التجربة    اجملاهدون يف سبيل اهللا تصيبهم هزا      -8
 وبالتـايل هـم     -صلى اهللا عليه وسـلم    – وسنة رسوله    ،الشديد يف العلم الصحيح بكتاب اهللا     

  .)266( والسياسي، الثقايفهممطالبون باالستفادة من التجارب السابقة اليت حيفل ا تارخي

 وامليادين  ، وعلل اهلبوط يف شىت اجملاالت     ،فما هي أسباب التخلف احلضاري يف العامل اإلسالمي       
   وحددها الغزايل؟  ،كما شخصها
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  :الفصل الثاين
  :أسباب التخلف احلضاري وآثارها يف فكر الغزايل

  .األسباب الداخلية: املبحث األول
  . األسباب اخلارجية: املبحث الثاين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :توطئة 

تخلف، واليقني بوجود أزمة حضارية تعتريه، شكل إن الوعي بواقع العامل اإلسالمي امل
بالنسبة للغزايل اخللفية اليت انطلق منها لصياغة مشروع فكري، أو حضاري يكفل للعامل اإلسالمي 
الربء من علله، والشفاء من أسقامه بعد النجاح يف وضع التشخيص الدقيق ملكمن أدوائه، وسر 

 ألنه سبق بكوكبة من العلماء، واملصلحني الذين ؛ املشروعوالغزايل مل يكن الرائد يف هذا. احنطاطه
جاد م العامل اإلسالمي، ودفعهم حبهم له، ووالؤهم لدينهم إىل السعي حنو نفض غبار التخلف 

 مجال الدين األفغاين، :عنه، وإماطة عقبات النهوض من طريقه، ومن هؤالء املصلحني، والعلماء
وقد اعترف الغزايل، وأشاد كثريا بفضلهم . بنا، وغريهم كثريوحممد عبده، ورشيد رضا، وحسن ال

 فإن يوم القطف آت ال حمالة ما دامت ؛ الذي وإن تأخر جين مثاره،الكبري، وجهدهم العظيم
  .احلركة تدب يف أوصال األمة

مجال الدين األفغاين، وحممد عبده، ورشيد رضا؛ هـم         :  أن الرجال الثالثة   ؛والغزايل يعترب 
ة اإلسالمية يف العصر احلـديث، وأعمـدة التجديـد يف األمـة             ظر الواعي، ورواد اليق   قادة الفك 

املهـاد األوحـد    "اإلسالمية، كما اعترب جهود األفغاين، وعبده أساس قيام مدرسة املنار اليت متثل             
وبذلك ميكن إدراك قيمة مـا قدمـه الغـزايل يف مـشروعه             . )267("للصحوة اإلسالمية احلاضرة  

 فهو تلميذ حلسن البنا؛ الذي كان تلميذا لرشيد رضا، ،اك انتمائه إىل مدرسة املناراإلصالحي، بإدر
  . وتلك هي سلسلة الرجال الراسخني، واملخلصني يف خدمة دينهم، وأمتهم

هي أن  ؛كانت أوىل مسلمات الغزايل، وهو يلج دراسة األزمة احلضارية يف العامل اإلسالمي           
 سنوات، ولكنها وليدة قرون من الزمن، كـان فيهـا العـامل             هذه األزمة مل تكن وليدة أيام، وال      

اإلسالمي يتقهقر شيئا فشيئا، ويسقط يف كل مرة جانب من جوانبه، إىل أن غاص بعد زمـن يف                  
  .حبر جلي من اهلموم، واملآسي، والظلمات

وكانت ثاين هذه املسلمات؛ أن األزمة احلضارية القائمة ليست من طبيعة األمة اإلسالمية،             
وال من لوازم تدينها، بل إا أمر طارئ، وحدث عارض اعتراها نتيجة ألسباب حمـددة، وهـي                 

إن التقدم، والتأخر ليسا حظوظـا      : " بزوال مسبباا، ويف ذلك يقول     -دون شك -بذلك ستزول   
عمياء، إن ما نزل بنا هو نتائج ملقدمات طال عليها األمد، وعلـل هـدت قوانـا جـيال بعـد                
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 إمنا هي   ؛اب اليت أدت إىل نشأة هذه األزمة احلضارية عند املسلمني، وتشعبها          ، واألسب )268("جيل
  . متفرعة عن عاملني اثنني

 هو ابتعاد املسلمني عن حتكيم اإلسالم، وتطبيقه يف خمتلف جوانب حيـام، وميـشه،               :أوهلما
  .وختليهم عن اعتباره نظام حياة كامل، وشامل

 ألن سنن اهللا يف كونه تقضي بأن فقدان األمة          ؛فهم كان ضروريا  أن أزمة املسلمني، وختل   : وثانيهما
 وِتلْك الْأَيام نداِولُها بين الناِس{: ا لقوله تعاىلـمصداق. لعوامل وضها، سيؤدي حتما إىل ختلفها

  .)270(} تحِويالً فَلَن تِجد ِلسنِت اللَِّه تبِديالً ولَن تِجد ِلسنِت اللَِّه{: ، وقوله)269(}
وموازاة مع املسلمتني اللتني أخذ ما الغزايل، وهو يطرق أزمة العامل اإلسالمي، أضـاف              

  :)271(مجلة من األمور اليت ال بد من أخذها بعني االعتبار، وهي
أن إدراكنا التام بواقعنا املتخلف، وحقيقة أننا جزء من العامل الثالث، جيب أن ال تكون حمل                : أوال
ئنا، وال موضع خجلنا، فقدرتنا على استيعاب واقعنا بكل مظاهره، وحيثياته السلبية بـدون              ازدرا

  .خجل؛ هو بداية طريقنا إىل اخلروج من األزمة
 ؛جيب أن متيز الدقة، والصراحة، والوضوح عملية رصدنا ألسباب ختلفنا، وإحصائنا لعيوبنـا            : ثانيا

  .ألن ذلك سبيل إىل الشفاء
 ألن ماضينا يزخـر     ؛سباب ختلفنا جيب أن تنطلق من املاضي، وتستوعب احلاضر        دراستنا أل : ثالثا

بتجارب أسالفنا، وحيمل بني طياته الكثري من األدواء، والعلل اليت تراكمت حىت تبلورت يف األزمة            
  .احلالية
ـ        ؛ال ينبغي علينا أن حنمل غرينا تبعة ما أصابنا، وحل بنا          : رابعا د  فإن أغلب البالء جاءنا مـن عن

  .أنفسنا، لذا جيب أن نواجه ذاتنا، ونكشف عن أخطاءنا، وزالتنا
 تبعا للمصدر الذي    ، أن الغزايل صنف أسباب التخلف احلضاري إىل صنفني        ؛وعموما ميكن القول  

  .األسباب الداخلية، و األسباب اخلارجية: نشأت منه، وتولدت عنه، ومها
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  األسباب الداخلية: املبحث األول
     هي العلل اليت نشأت، وانبعثت من املسلمني أنفـسهم، وكانـت            ؛اخليةإن األسباب الد  

 اخلطوة املوالية البتعادهم عن اإلسالم، وعن حتكيمـه يف سـائر أمـورهم،              -كما يرى الغزايل  -
إذ لوالها ملا متكن األعداء من      . وشؤوم، وهو حيملها مسؤولية ختلف املسلمني بدرجة كبرية جدا        

تأملت يف تاريخ األمة اإلسالمية طويال، وتأكدت       : " غايام، يقول الغزايل   إنفاذ خططهم، وحتقيق  
من أا ال تصاب من اخلارج، وتلحقها اآلالم الشداد، إال بعد أن تصاب من الـداخل، وينفـرط      

  .)272("عقدها، وتذهب رسالتها
إن هذه األسباب هي مكمن الداء الذي حلق باملسلمني؛ وهي قدمية، وجذورها متتـد يف               
أعماق التاريخ اإلسالمي، وأعراضها كانت تظهر بني احلني، واآلخر، ولكنها مل تتبلور يف صورة              

أمتنـا الكـبرية    : "االحنطاط التام، إال مع أواخر اخلالفة العثمانية، وهو ما أوضحه الغزايل يف قوله            
بدا للعـني   تعرضت ألدواء وبيلة خالل عصورها اخلوايل، وقد قاوم كياا الصلب هذه األدواء، و            

اجملردة كأنه سليم معاىف، لكن اجلراثيم اخلانسة برزت من مكامنها خالل القرون األخرية، فلمـا               
اصطدمت بنا القوى املعادية لإلسالم، فضحتنا املعارك يف كل ميدان، وسـقط املـسلمون بـني                

الفليـبني،  احمليطني األطلسي، واهلادي، بني أواسط أوروبا، وآسيا مشاال، وجزائـر إندونيـسيا، و            
  .)273("واحمليط اهلندي، وأقطار ما حتت الصحراء الكربى

واألسباب الداخلية يف نظر الغزايل متعددة، وخمتلفة يف شكلها، وجماالا، ولكن منـشأها             
ويف توضـيحه ملعـىن     .  هو يف اعتباره قصور، وتقصري من املسلمني جتاه دينهم احلنيـف           ؛واحد

القصور ضعف يف الفقه، أما التقصري فعـصيان        : "ختالف قال القصور، والتقصري، وما بينهما من ا     
 ألم إما قاصرون يف فهـم       ؛وهو بذلك حيمل املسلمني تبعات ما أصام من ختلف        . )274("سافر

 ألم غري مؤهلني بدرجة كافية لذلك، والضعف يغلب عليهم؛ وإمـا            ؛اإلسالم، وإدراك حقائقه  
عتهم حلقائق أخرى، إشباعا لرغبام الدنيويـة،       مقصرون عمدا، بتمسكهم ببعض احلقائق، وإضا     

 تقتصر على ميدان دون      مل وذا تسببوا يف جر آثار وبيلة على أمتهم، آثار        . وتلبية حلاجام اآلنية  
  :)275( ولكنها أصابتها مجيعا بالشلل، والتخلف، كما سيأيت توضيحه فيما يأيت؛آخر
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  التصور اجلزئي لإلسالم: املطلب األول
 بأن اإلسالم كل ال يتجزأ، وأنه الدين الشامل لكافة ميادين احلياة، والنظـام      ؛ايليؤمن الغز 

فهو يقـوم   . الوحيد القادر على ضمان السري املتوازن، واملعتدل الحتياجات اجلسم، والروح معا          
على إنصافهما، ومنحهما احلق الطبيعي لنمو سوي، ومتكافئ، للوصول إىل اهلدف املنشود؛ وهو             

التدين احلقيقي إميان بـاهللا     : " هو التدين احلقيقي الذي قال عنه      ؛رض، والسبيل إىل ذلك   عمارة األ 
العظيم، وشعور باخلالفة عنه يف األرض، وتطلع إىل السيادة اليت اقتضتها هذه اخلالفة، أعين السيادة               

 ولكنه  ،التدين احلقيقي ليس جسدا مهزوال من طول اجلوع، والسهر        …عن عناصر الكون، وقواه   
جسد مفعم بالقوة اليت تسعفه على أداء الواجبات الثقال، مفعم باألشواق إىل متاع احلياة، فـإن                

   .)276("كان حالال طيبا ارتفقه، وابتهج به؛ وإن كان كسبا خبيثا ابتعد عنه، وهو قادر عليه
وإذا كان دين كاإلسالم يكفل ألتباعه مسوا، ورقيا يف خمتلف جوانب احلياة إذا ما جعـل                

جا، واختذ نظاما؛ فإنه قد جنح جبدارة يف صنع أعظم حضارة إسالمية، وقيادة أمم، وشـعوب                منها
 فهموا مبادئه،   -يف الصدر األول للتاريخ اإلسالمي    - هو أن أتباعه     ؛لقرون طويلة، وكان سر ذلك    

إم أخذوا اإلسالم كما هـو،      . وأسسه فهما صحيحا، وجسدوا تعاليمه، وأحكامه جتسيدا قوميا       
إم اهتموا فقط برسالة اإلسـالم،      . ه كما فهموه دون فصل بني أجزائه، أو انتقاء ألحكامه         فطبقو

فبلوروها حضارة إسالمية عريقة، قوامها الفرد املسلم بقلبـه، وروحـه، وفكـره، وسـلوكه،               
خل، ومل يدعوا جماال للفرقة بينهم، ومل يستفرغوا جهودهم يف جدال عقيم حول تقدمي              ا…وتعامله

إمـا  -ترجيح فرع، كما فعل مسلمو القرون املتأخرة؛ هؤالء الذين أساءوا فهم اإلسالم             جزء، أو   
 أو مـسألة    ، فكان ديدم يف احلياة متراوحا بني حصرهم لإلسالم يف قـضية           -قصورا، أو تقصريا  

معينة، وجعلها األصل الذي يبنون عليه أحكامهم، بل وحياكمون الناس مجيعا إليها، وبـني مـن                
 أساءوا لإلسالم بدل    -كما يؤكد الغزايل  -وهؤالء مجيعا    فه، ويصورها بأا الدين كله،    جيسم التوا 

  . ألم ابتعدوا عن اإلسالم؛أن ينفعوه، وأساءوا ألنفسهم
لقد كان إنكار الغزايل لسلوك هذه األصناف اليت مين ا العامل اإلسالمي باديا يف فكـره،                

رة اجلزئية اليت أصابت تصورهم لإلسالم، وهذا الضمور،        فهو مل يتوان حلظة عن التنديد ذه النظ       
واالنكماش الذي اعترى فهمهم له، ولقضاياه املختلفة، والذي جر على األمة ويـالت التخلـف               
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 ألم بتصرفام تلك قد انسحبوا من ميدان االتفاق، واالحتاد إىل ميدان االخـتالف،              ؛احلضاري
 احلضارة، أو التقدم، وهيهات ملن حياول الفصل بـني          والفرقة، وهيهات للخالف أن يسمح بقيام     

العدوان على الـدين  "أجزاء اإلسالم أن يبين التقدم، ذلك أن اإلسالم دين كامل ال ميكن جتزيئه، و      
باالنتقاص من معامله كالعدوان على الدين باالفتراء، والتزيد، كالمها بعد عن احلق، وظالل عـن               

فـال  .  متكامل يتسم بالقداسة، والعصمة يف مجلته، وتفـصيله        إن الوحي كله نظام إهلي    … الغاية
عندما يركـب   … مكان إلطراح جانب منه، واصطحاب جانب آخر لالهتداء على درب احلياة          

 فإن هذا الدواء ميسي عدمي اجلدوى إذا ذهبـت منـه            ؛الطبيب دواء من عدة عناصر مبقادير معينة      
ذا الوصف حدد الغزايل طبيعة اإلسـالم،       . )277("بعض العناصر، أو اضطربت فيه نسب املقادير      

وضرورة فهمه السليم، بل إنه أضاف وصفا آخر، قرب به املعىن أكثر حني اعترب بأن شعب اإلميان                 
تشبه السيارة املنطلقة هلا هيكل، وإطارات، وقيادة، ووقود، وكوابح، ومصابيح، وكراسي، وغري            "

  .)278("ذلك، وكل منهما له وظيفته وقيمته
 أن شعب اإلميان يف اإلسالم متعددة، ومتناسقة فيما بينها، وبعـضها            ؛نا أبرز الغزايل  من ه 

 فليست درجة الـركن     . لكنها مع ذلك تتفاوت يف درجة اخلطورة، والتأثري        .يكمل البعض اآلخر  
 ومن هنا بالذات يلفـت الغـزايل        .كدرجة النافلة، وال خطورة ترك األصل كخطورة ترك الفرع        

ا وقع من بعض املسلمني؛ الذين دفعهم فهمهم، وتـصورهم اجلزئـي لإلسـالم إىل               إىل م االنتباه  
االهتمام جبانب معني، وإمهال باقي اجلوانب، مما حيدث له امتدادا كبريا، وطغيانا واضحا، وهو ما               

  : بالتورم الذي ال فائدة ترجى منه، بل إنه السر الكامن وراء-الغزايل-نعته 
 ثاقب، وليست هلم قلوب العابدين، ومتصوفني هلم مشاعر ملتاعـة،           وجود فقهاء هلم فكر   : أوال

  .وليست هلم عقول الفقهاء
ون النصوص، وال يضعوا مواضعها، وال جييدون االسـتنباط         ظوهو السر وراء حمدثني حيف    : ثانيا

  . منها، وأصحاب رأي يلمحون املصلحة، وال حيسنون مساندا بالنص احملفوظ
ء حكام يعملون حسب املواصفات املقررة، رعاة للجماهري، وباعهم يف تقوى           وهو السر ورا  : ثالثا

اهللا قصري، وعامة يعكفون على العبادات الفردية، فإذا بلغ األمر النصح، والزجر، واألمر، والنهي،              
  . والتعرض لغضب احلكام الذوا بالصمت الطويل
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طون ذرة يف صور الطاعات الـواردة،        وهو السر وراء أناس يتقنون مراسم العبادة، وال يفر         :رابعا
  .)279(ومع ذلك ال يعون من حكمتها شيئا، وال يستفيدون منها خلقا

 مسلمون جيسدون إسالمهم بشكل جزئي، ويطبقون تعاليمه وفق منط غري ؛إا نتيجة طبيعية
ه متكامل؛ ألم فهموا اإلسالم بصورة جزئية، واعتقدوا أن أخذهم ببعضه، أو ترجيحهم جلانب من

  . قد ينفعهم

 أن التصور اجلزئي لإلسالم كان من أسباب ختلف العامل ؛وبناء على ذلك أكد الغزايل
 ألنه أدرك كيف حقق اإلسالم للمسلمني الذين فهموه ؛اإلسالمي، بل إنه جعله يف قمة األسباب

،  أعظم، وأرقى حضارة استمرت لقرون طويلة؛على حقيقته الكاملة، وعملوا به ككل ال يتجزأ
فال عجب أن تتهاوى هذه احلضارة، وتنجلي معاملها، إذا كان أبناؤها قد شردوا عن ج 

  .أسالفهم، وخالفوهم يف فهم، وتطبيق اإلسالم
  الثقافة اإلسالمية يف طورها القائم: املطلب الثاين

حني أدرج الغزايل ضمن جمموع األسباب اليت أدت إىل ختلف العامل اإلسالمي، عامل 
 فإن ذلك كان وليد اقتناعه مبدى ارتباط ثقافة أية أمة، مبسارها ؛إلسالمية يف طورها القائمالثقافة ا

 بأن واقع الثقافة اإلسالمية يف السنوات األخرية ؛ ونابعا من يقينه التام،احلضاري صعودا، أو هبوطا
لسبب يف  يف تكريس التخلف احلضاري للعامل اإلسالمي، وا-وال يزال-واقع مزر، وهو ما ساهم 

  : إمنا يعود إىل عاملني-كما يرى الغزايل-ذلك 
أن املسلمني ورثوا خليطا ثقافيا هائال، ميزج بني السليم، والسقيم، ويعج مبعارف دينية : أحدمها

متراوحة بني القوة، والضعف، واكتفوا بأخذه كما هو، دون أن ميحصوه، أو ينقوه مما علق به من 
  .شوائب خمتلفة

لثقافة اإلسالمية تعرضت ألمواج من الغزو الثقايف الذي انتهز فرصة احنالل الشخصية            أن ا : ثانيهما
عن طريق فرضه ألمناطـه     )280(اإلسالمية، فحاول جعل اهلزمية العسكرية ارتدادا عاما عن اإلسالم        

  .الثقافية عليها، واختراقه هلا فكريا، وثقافيا، أو تشويه معاملها الثقافية، وتركها بدون أي انتماء
 فإنين سأكتفي بتناول    ؛وملا كان احلديث يف هذا املبحث مندرجا ضمن األسباب الداخلية         

وأرجئ احلديث عن الغزو الثقايف إىل املبحث املوايل        .  وهو الثقافة اإلسالمية املوروثة    ؛العامل األول 
  .ضمن األسباب اخلارجية لتخلف العامل اإلسالمي
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قائمة يف العامل اإلسالمي حاليا كرست ختلفه بشكل  أن الثقافة اإلسالمية ال؛يرى الغزايل
إا خليط يضم عناصر كثرية غري متجانسة، فهي .  ألا ورثت ثقافة هائلة، ولكنها غري نقية؛كبري

حتمل خملفات القرون املاضية، مبا فيها من قوة، وضعف، واستقامة، وعوج، وأخالطا ال حصر هلا "
، ويستحيل )281("يص، وتفرض علينا ميز اخلبيث من الطيبمن أفكار، ومذاهب تفتقر إىل التمح

على املسلمني أن ينهضوا حضاريا ورصيدهم الثقايف ذا املستوى املتراوح بني الضمور، 
واالعتالل، وأعراض املرض ال تفتأ جتتاح كيام الفكري، معكرة أجواءه، ومبددة صفوه، فإن 

 أا تتنفس يف جو فكري خانق، وأن ؛ عجلالذي يغلغل النظر يف علل هذه األمة يلحظ على"
تغذيتها النفسية، واالجتماعية، والعقلية، والعاطفية رديئة أشد الرداءة، وهي تغذية ال تفقد فحسب 

  .)282("اعناصر حيوية مهمة، بل إن يف بعض أجزائها عفونة، ويف البعض اآلخر مسوم
، ومنبعا لسيادة روح التقدم، وإذا كانت الثقافة النقية، الرشيدة مهدا لقيام احلضارات

 ستجسد التخلف، واالحنطاط احلضاري، -ال حمالة- فإن الثقافة الشائبة، املعتلة ؛واالزدهار
وعلة ذلك . واالبتعاد األكيد عن مسار التقدم يف أي جمتمع يضمها، ويسمح بسرياا بني جنباته

صل أن تكون موجهة للعقل حنو التأمل، إمنا تكمن يف قيمة الرسالة اليت حتملها هذه الثقافة، إذ األ
العقل، -والتفكر، والتدبر، وموجهة للروح حنو اإلميان الراسخ، والقوي، وداعية هلما معا 

، بإعمار األرض، وأداء مهمة االستخالف اإلنساين Ι إىل االنطالق حنو إحراز مرضاة اهللا -والروح
ت رائدة يف هذا اجملال دون أن يضاهيها أي  أن الثقافة اإلسالمية كان؛فيه على أمت وجه، واألصل

فكر، أو دين، أو اجتاه؛ ألن القرآن الكرمي، والسنة النبوية الشريفة، تضمنا منهجا فريدا يف النهوض 
احلضاري؛ مل يهمل أية جهة، ومل يتناس أي طرف، وكانت توجيهاته لإلنسان عظيمة، بدت 

حني متكن املسلمون من تشييد حضارة كانت، وال مثراا يف الصدر األول من التاريخ اإلسالمي، 
، وسنة رسوله Ιتزال عظيمة، لعملهم على إرساء ما تلقوه من أهم، وأنقى مصدرين؛ كتاب اهللا 

ε.  
 هو احلياد عن النهج السابق، واالحنراف عن السياق ؛لكن الذي حدث على مر السنني

 الصحيح ما جيب االحتفاظ به، الناجح، فكانت النتيجة تشكل رصيد ثقايف خمتلط، فيه من
وإحياؤه، وتعهده بالرعاية، واالهتمام؛ وفيه من السقيم ما يوجب طرحه، والتخلص منه، وفيه من 
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لكن شيئا من ذلك مل حيدث، واكتفى مسلمو القرون األخرية . املعتل ما يوجب إصالحه، وجربه
   .بإحيائه كما هو، وأخذه على صورته، دون متحيص، وال تنقية

د كانت هذه الثقافة املشوهة مصدرا إلصابة املسلمني مبجموعة من العلل، واألمراض وق
  :فيما يأيتتتمثل عرب التاريخ، وهي يف نظر الغزايل 

 أي ميلهم ؛ وهو تقعرهم يف دراسة ما وراء املادة-منذ زمن طويل-أصيب املسلمون مبرض : أوال
وث عقيمة، كانت نتيجتها الوحيدة تعجيز الشديد إىل تركيز دراستهم، وتعميق اهتمامهم يف حب

إذ على الرغم من كون عامل . العقل اإلسالمي عن البحوث املادية، وحرمانه من حسن اإلفادة منها
اخللق، والسلوك، وعامل العقيدة، والعبادة، وعامل القضاء، والتشريع قائما على اآليات القرآنية 

 جماال ال قدرة للعقل اإلنساين على حبثه، - وصفاتهذات اهللا،-احملكمة وحدها، ويبقى املتشابه 
   .وإدراكه

، وبدل أن يكرسوا عقوهلم، -أو تقصري عن قصور- إال أن املسلمني خالفوا هذه احلقيقة
وتفكريهم يف تأمل الكون، وتدبر آياته، والنظر يف عظمته إلدراك عظمة، وقدرة اخلالق له، 

م حصروا أوقام، وجمهودام يف حبث قضايا هامشية،  فإ؛والسعي حنو العمل، والبحث املفيد
تاركني جمال االكتشاف العلمي، ومسار التقدم احلضاري لغريهم من الشعوب؛ اليت مل تضيع 

  .)283(الوقت، وال اجلهد فكانت جديرة بقيادة العامل، وصدارته
شروح النظرية، وتركهم الحظ الغزايل على املسلمني ميال كبريا يف دراسام الدينية إىل ال: ثانيا

للحركة، والفاعلية يف شىت ميادين احلياة؛ وهو عيب فادح أصاب ثقافتهم باختالل توازا، إذ 
 وقد أشار الغزايل إىل اإلسهاب الكبري الذي قام .رجح جانب العبادات على باقي اجلوانب العملية

ج حىت كادت تستغرق كل به املسلمون يف مؤلفام، وشروحام حول الطهارة، والصالة، واحل
العبادات وعلومها ليست حبرا طاما ال ساحل له، إا يف ديننا سهلة الفهم، " أن ؛ مؤكدا.أعمارهم
كما - مل يكن يستفرغ جهده يف هذه األمور -كما يؤكد الغزايل-وسلفنا العظيم . )284("واألداء

 ميادين احلياة به مستبطنا روحه كان يتعلم دينه يف ساعات قالئل، مث يشق" بل إنه -فعل املتأخرون
  .، وهو ما كفل له قيادة البشرية قاطبة آنذاك)285("منطلقا إىل أهدافه يف جد، وصدق
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ذا االحنراف عن ج السلف الصاحل انكب املسلمون على الدراسات الدينية، وأغفلوا 
هج السليم، والدرب  معتقدين أن ذلك هو املن.الدراسات املدنية، ناهيك عن تفعيلها، والبحث فيها

، والفوز جبنانه، فكان انشغاهلم عن احلياة باآلخرة، وابتعادهم عن العمل، Ιالقومي لنيل رضوان اهللا 
  .)286(واإلنتاج سببا كافيا إلبعادهم عن ركب احلضارة اإلنسانية

 من العلل اليت تعرضت هلا الثقافة اإلسالمية كذلك، طرق التدريس اليت لقنت للمسلمني،: ثالثا
 وهو وجود فارق واضح بني العوام، وبني ؛واليت أمهلت أمرا أساسيا، ومل تأخذه بعني االعتبار

 يكفي أن ينالوا درجة من التثقيف العام -كما يرى الغزايل- فإن العوام .اخلواص فيما يتعلمونه
ا، بتلقينهم سننا تصحح هلم وجهتهم يف احلياة، أما أن تدرس هلم أحاديث نبوية هي يف معناه

ر، د ألنه يبلبل أفكارهم، ويورثهم شيئا من اخل؛وحقيقتها فوق طاقتهم الذهنية، فليس من احلكمة
   . بأن مساع هذا الكالم عبادة؛واالسترخاء بعد أن يتوارثوا

 ألم مطالبون ؛وبالتايل فإن الغزايل يرى تلقني بعض األحاديث للخواص دون العوام
ىل بالنسبة لتدريس العوام صرفهم عن هذه األمور، ودفعهم إىل بالتغلغل يف خمتلف القضايا، واألو

  .)287(استثمار جهودهم، وأوقام يف العمل، واإلتقان، واإلبداع
من العلل القدمية، واملستمرة إىل اليوم السعي إىل إضعاف الدين بإضعاف أهله، وطالبيه، : رابعا

فال، وألفوا أن يوجه للتعليم الديين ألف املسلمون أن حيفظ القرآن لألط: "فكما يقول الغزايل
الضعاف، والفقراء، وذووا العاهات، ويف بعض األقطار اإلسالمية يكاد العلم الديين يكون نصيب 
املطرودين من ميادين التعليم اليت يشترط فيها التفوق، والتربيز، أو حسن املظهر، وقوة 

ن بإبعاد أهله عن قيادة احلياة؛ هو ، وهذا التصرف السليب يف احلط من قيمة الدي)288("العصبية
 فإن احلكام؛ وعرب .الذي تسبب يف زيادة عمق الفجوة بني العلم، واحلكم، وبني العلماء، واحلكام

مسرية التاريخ اإلسالمي الطويل كانوا يف أوقات كثرية مناوئني للعلماء، مبعدين هلم عن طريقهم 
  . ونقدهم لزالمخوفا من نصحهم، أو خشية من تقوميهم ألخطائهم، 

وبناء على ذلك تشكل ثالثة أصناف من العلماء، صنف أدى رسالته، وواجبه بشموخ، 
ورسوخ، وصنف آخر آثر االنزواء، واالبتعاد عن مواجهة احلكام، وصنف ثالث مشى وراء 

 أن املتضرر من ؛ويرى الغزايل. ، بل وناطقا بامسهم يف أحيان أخرى يف أحياناحلكام، مهادنا هلم
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اتساع الفجوة بني احلكام، والعلماء هو العلم، لذلك ازدادت األمة ختلفا، وتقهقرا حضاريا 
  .)289(كبريا

  موقف املسلمني من الدنيا : املطلب الثالث
 أن املوقف السليب الذي تبناه مسلمو القرون املتأخرة جتاه الدنيا؛ كان من ؛يرى الغزايل

 خالل املوازنة اليت أجراها بني القرآن الكرمي؛ أسباب ختلفهم احلضاري، ويؤكد رأيه هذا من
ككتاب حيمل بني ثناياه نظاما متكامال للحياة، ومنهجا متوازنا للوجود، وبني املسلمني؛ كأمة حتيا 

 أن هناك شرخا كبريا بني االثنني، ؛ فبينت له هذه املوازنة.واقعا متأخرا، وتعايش أوضاعا مزرية
  .  إىل حد التناقض، والتنافر بينهما-ات كثريةيف أوق-وأن هذا الشرخ قد يصل 

فالقرآن الكرمي؛ هو الكتاب الوحيد الذي حيث سائر البشر على تأمل الكون، ويدعوهم 
 ألن إعظامهم هلذا ؛إىل إمعان النظر فيه، وإمعان الفكر يف ملكوت اخلالق، وصنعه العجيب، الفريد

ِإنَّ ِفي السماواِت {: Ιادة اإلميان به، يقول اخللق هو إدراك لعظمة، وقدرة خالقه، ومن مثة زي
 ِمِننيؤِض لَآياٍت ِللْمالْأَر3(و (وِقنٍم يِلقَو اتٍة آيابد ثُّ ِمنبا يمو لِْقكُمِفي خونَ ـو)ِتالِف ) 4اخو

حيا ِبِه الْأَرض بعد موِتها وتصِريِف الرياِح آيات اللَّيِل والنهاِر وما أَنزلَ اللَّه ِمن السماِء ِمن ِرزٍق فَأَ
التأمل يف الكون مفتاحا إلدراك عظمته، وبالتايل مفتاحا إلدراك "، فيكون )290(}ِلقَوٍم يعِقلُونَ

  .)291("عظمة البارئ الذي أبدعه
هو دعوته  جبانب آخر؛ -جانب إدراك عظمة اخلالق-والقرآن الكرمي يقرن هذا اجلانب 

 فيه، ومدى ضرورة االستمتاع بكل ما Ιللبشر مجيعا إىل استغالل الكون، واالنتفاع مبا أودعه اهللا 
اللَّه الَِّذي سخر لَكُم الْبحر ِلتجِري {: سخره تعاىل هلم، ومكنهم به من خدمة أنفسهم، يقول تعاىل

وسخر لَكُم ما ِفي السماواِت وما ِفي ) 12(ضِلِه ولَعلَّكُم تشكُرونَ الْفُلْك ِفيِه ِبأَمِرِه وِلتبتغوا ِمن فَ
وهذا إمنا يدل بوضوح على االرتباط  ،)292(}الْأَرِض جِميعاً ِمنه ِإنَّ ِفي ذَِلك لَآياٍت ِلقَوٍم يتفَكَّرونَ

انتفاعه مبختلف عناصره، وخملوقاته الوثيق بني إدراك اإلنسان حلقيقة الكون، وأسرار نواميسه، و
اهليمنة على قوانني الكون " فإن .من جهة؛ وإميان اإلنسان خبالقه مبدع كل ذلك من جهة أخرى
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كما تنفع اإلنسان يف احلياة الدنيا ماديا، فهي تقدره على إعزاز عقائده، والدفاع عنها، وما تأخر 
  .)293("ذا امليداناملسلمون، وذلوا أمام أعدائهم، إال لتخلفهم يف ه

حني حتدث الغزايل عن التخلف الذي صار إليه املسلمون، وعن مكانة الدنيا يف خمتلف 
 ألم غائبون عن خمتلف ميادين، وقطاعات ؛ أوضح أم يف صورة سيئة، ووضع حمرج؛اهتمامام

تيازا عن  ا، بل ومنحهم امΙاحلياة، وعاجزون عن استغالل خمتلف اإلمكانات اليت حباهم اهللا 
إم مل يطوروا الزراعة، ومل .  واألمم بالثروات، واخلريات اليت أودعها يف محاهم،باقي الشعوب

 إم يف تبعية تامة للغرب، بسبب تقاعسهم عن العمل، .ينبغوا يف التجارة، ومل يتقنوا الصناعة
القتصاد الناجح إال ا، واإلنتاج، واإلتقان، وحتقريهم لكثري من الوظائف، واألعمال اليت ال يقوم ا

  .كالفالحة، وخمتلف األشغال اليدوية كاحلدادة، والنجارة، وغريها
وإذا كان الغرب قد غزوا الفضاء بعدما سيطروا على زمام احلضارة يف األرض؛ فإن 
املسلمني ما زالوا يتمسكون مبمارسات، وتصرفات، واعتقادات لو أن أسالفهم انشغلوا ا، أو 

رام ملا متكنوا أبدا من نشر اإلسالم، وملا استطاعوا إنشاء احلضارة العظيمة اليت منحوها اعتبا
إنه أمر مثري للعجب أن يعيش مجهور املسلمني . "نعمت البشرية قاطبة بظالهلا طيلة قرون من الزمن

من بضعة قرون، ال يعرفون عن الكون شيئا يذكر، وأن تكون علومه ثانوية يف ثقافتهم اخلاصة 
عامة، وأن يكون التعرف على أسراره، وقواه شيئا كماليا خفيف الوزن عند البعض، وضربا من وال

، وتلك هي القطيعة اليت نشأت بني املسلمني، وبني )294("اللغو، والعبث عند البعض اآلخر
  . وتطبيقاته،دراسات الكون، وحبوثه

ذه املسلمون ديدنا ذا اجلمود، والقصور، والتقاعس عن الدراسات الكونية؛ الذي اخت
حليام اليومية، كان االيار احلضاري أمرا ال بد منه ملن تركوا نصرة دين احلق، وعقيدة التوحيد، 
وأعلنوا اخلضوع، واإلذعان ملن ينصرون العقائد الباطلة، ويؤمنون بالفلسفات الوضعية، ويسخرون 

انطلق الغزايل باحثا عن مكمن الداء، لة املعقدة ضوأمام هذه املع. الكون خلدمتها، وإعالء رايتها
 فوجد أن هناك ثالثة ،ومنشأ العلل اليت جعلت موقف املسلمني من الدنيا سلبيا، ومن الكون عدائيا

  : أمور تسببت فيه وهي
ابتعاد املسلمني عن اإلسالم، وتركهم العمل مبختلف التعاليم اليت تضمنها القرآن الكرمي، : أوال

مع توجيهات دينهم لكانوا أسبق إىل غزو الفضاء من "فة، ولو أم انساقوا والسنة النبوية الشري
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غريهم، ولكن معىن الدين انكمش يف نفوس كثرية فما قدرت اهللا حق قدره، وال أبصرت وظيفة 
يف كونه، وال مست مهتها لتتبع نبيها املتجاوب مع ملكوت اهللا، الذي أسرج مصابيح حضارة 

   .)295(" هلا أو أدبية ال نظري،مادية
 وهو الرعي، فقد ؛هذا النيب الذي احترف العمل الذي كان يؤديه سواد الناس على عهده

رعى الغنم أجريا ألهل مكة على قراريط من األرض، وكذلك كان إخوانه األنبياء الذين سبقوه 
وعلى الدرب نفسه سار أصحابه، . أصحاب حرف يرتزقون منها، كالنجارة، واحلدادة، والبناء

فكيف .)296(لة شريعته من بعده، فكانوا باجلد، والنشاط الرواد يف ميادين املال، واألعمالومح
يعقل أن يتخلى املسلمون عن االقتداء بسلفهم الصاحل؟ ويرضوا ألنفسهم انسحابا خمزيا من ميادين 

  الكشوف املادية، واألدبية، والعلمية؟ 
ة، جنمت عن عدة عوامل؛ أبرزها سوء فهمهم فشت بني املسلمني عادات سيئة، وأفكار غريب: ثانيا

 وبذلك -من القرآن، أو من السنة-حلقيقة اإلسالم، وسوء وعيهم ملعاين العديد من النصوص 
برزت عدة اجتاهات لفهم اإلسالم؛ كان من أبرزها التيار الصويف، الذي ترك آثاره عرب الزمن، 

، وميدح اآلخرة، ويرجح العمل هلا، باالنغماس ومن بني أفكاره اخلطرية أنه يذم الدنيا، والعمل هلا
فكانت النتيجة أن . ، والفوز جبنتهΥيف خمتلف العبادات، اعتقادا بأن ذلك هو السبيل لرضوان اهللا 

أغلب العابدين يرجحون نافلة يف جمال العبادات احملضة على درس علمي، أو ابتكار "أصبح 
راع آلة، أو صون جهاز، أو إحكام إدارة، أو تدبري صناعي، ورمبا ظن تالوة ورد أرضى هللا من اخت

  .)297("سياسة
وقد قاوم الغزايل هذا الصنف من العابدين بشدة؛ ألم يظلمون الدين باسم الدين، 

 تكون بالصالة، والصيام، -جل وعال- من خالل العمل، بدعوى أن عبادته Ιويهجرون عبادة اهللا 
عبادة اهللا يف احلقل كعبادته يف احملراب، وعبادته "مرار أن وغريها من الشعائر الدينية، مؤكدا باست
كما تكون مناجاة هللا يف صالة خاشعة، تكون " وأا ؛)298("يف املصنع كعبادته بالسعي، والطواف
  .)299("مدارسة لعلمه اجلليل يف كونه الكبري
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ي ساهم يف تشويه إن ذهول املسلمني عن دراسة املادة، وتقعرهم يف دراسة ما وراءها، والذ: ثالثا
 كان له أثر آخر على توجيه دراسات املسلمني، وأحباثهم إىل ،-كما سبق ذكره-الثقافة اإلسالمية 

 بسبب رجحان الكفة يف جهة ،الوجهة املغايرة ملتطلبات احلياة الكونية، والعلمية، وحىت األدبية
من مرياث الثقافة ، وذاته، وبذلك أصبح قسم كبري Ιالدراسات املخصصة لبحث صفات اهللا 

حبوثا الهوتية نظرية خاض فيها املتصوفة، واملعتزلة، وساهم فيها علماء الكالم من "اإلسالمية 
، وهو ما أدى )300("سلف، وخلف؛ على حني قلت العلوم الطبيعية، واملعارف الكونية العلمانية

تشاف يف زمن ال إىل عجز املسلمني، أو شللهم عن طرق ميادين العمل، وجماالت البحث، واالك
  .مكان فيه ملن ال يفكر، وال يعمل

ومهما تعددت األسباب اليت دفعت املسلمني إىل االبتعاد عن الدراسات الكونية، وهجر 
البحث، والتدارس هلا، بعد أن كانوا فيما مضى رواد منهج املالحظة، والتجريب، والسباقني إليه 

هذا اجملال بقوة، سيما يف هذه األيام اليت يتعرض فيها دون غريهم؛ فإم مطالبون اليوم بالعودة إىل 
اإلسالم، واملسلمون ألعىت اهلجمات، وأشد العداءات ليذودوا عن محاهم، ويدافعوا عن كيام، 

حنن املسلمني سنحاسب حسابا عسريا على ختلفنا الواضح يف العلوم الطبيعية، رمبا : "يقول الغزايل
احة من األرض ال تعدوا ذراعا يف ذراع، ولكنه كي يدفع احتاج اإلنسان كي يصلي إىل مس

   .)301("العدوان عن هذا املسجد الضئيل حيتاج إىل معرفة متتد من األرض إىل املريخ بل إىل الشمس
وهذا التصوير الذي قدمه الغزايل يكشف بدقة عن أمرين خطريين؛ أوهلما أن املسلمني 

وا عن أداء العبادات؛ إمنا ظلموا أنفسهم، وظلموا حني ابتعدوا عن الدراسات الكونية، وانشغل
أم حني استفاقوا على وقع ختلفهم الكبري، أدركوا أن بعدهم عن مستوى : دينهم، وثانيهما

العلوم، واملعارف كبري جدا، وأن حماولة العودة إليه، والتمكن من زمامه يستدعي منهم اجلهد 
  .جمال العبادات، وجمال الكون: املضاعف، والرؤية املتوازنة لكال اجملالني

  اجلربية يف العامل اإلسالمي: املطلب الرابع
من أسباب ايار احلضارة اإلسالمية، وختلف العامل اإلسالمي يف نظر الغزايل؛ شيوع مبدأ 

 وأنه ال ميلك قوة، وال إرادة يف ؛اجلربية بني املسلمني، والذي يقضي بأن اإلنسان مسري ال خمري
 ،حييا بتوجيه خفي"ه، أو صياغة شكل، ومنط حياته، وسلوكه، إمنا هو يف حقيقة األمرتنفيذ رغبات

أو جلي من مشيئة اهللا اليت تدفع به ذات اليمني، وذات الشمال، واليت يئ له حياة العسر، أو 
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، وعليه فهو مطالب بالتسليم بالقدر، وعدم االعتراض عليه، وقبول ما )302("حياة اليسر برغمه
  . له يف هذه احلياة دون تأوه، وال ضجرقسم اهللا

والغزايل يف حديثه عن مبدأ اجلربية يرى أنه وإن ظهر منذ زمن طويل؛ فإن آثاره ال تزال 
سارية، ومنتشرة يف أيامنا هذه، وجتد من الناس من يؤمن ا، بل وجيعلها حمور حياته الذي تدور 

املنا اإلسالمي شر بالء متثل يف تقاعس أبنائه  وهذا الذي جر على ع.حوله خمتلف أفكاره، وقناعاته
 ضافعن االنطالق، والسعي، وعن بذل جهودهم لتحسني أوضاعهم، ورفع مستواهم، أو االنت

 ،ضد األوضاع السيئة، واألحوال الرديئة احمليطة م من كل اجتاه، مكتفني بالتسليم أن ال حول هلم
والتقدم أو التخلف، كلها حظوظ , دة أو الشقاءوال قوة يف شيء، وأن الغىن أو الفقر، والسعا

مقسومة، ال دخل هلم فيها، وال سبيل هلم إىل التأثري فيها، أو التعقيب والتعليق عليها، فهي 
  .مسطرة، ومقدرة من األزل

ويف حبثه عن السبب الذي كان وراء نشأة هذا املبدأ، ورواجه بني املسلمني يف شىت أحناء 
 أنه راجع إىل علم الكالم، والتصوف، وبعض مفسري القرآن، ؛الغزايلالعامل اإلسالمي أكد 

مذهب األشعري الذي اعتنقه مجهور " أن ؛وشراح السنن، وقد أعطى بعض األمثلة عن ذلك منها
أما … املتأخرين يتحدث عن املسؤولية الشخصية بأسلوب غامض، ال تتضح معه عدالة التكليف

ية، وجعلوا اإلنسان مشدودا خبيوط إهلية إىل مصريه اجملهول، أو الصوفية فقد حمقوا اإلرادة البشر
، وأما املفسرون، والشراح فأثرهم واضح يف تفسري بعض اآليات القرآنية، وشرح )303("املعلوم

 بأن تشل عزمية اإلنسان، وتعطل طاقاته ؛بعض األحاديث املتعلقة بالقدر على حنو غري سليم يوحي
 إال لكون القدر هو املسؤول عن كل ما يصيبه، أو يعترضه يف الفكرية، واجلسدية ال لشيء

  . احلاضر، واملستقبل
بني جربية ترمي العزمية اإلنسانية بالوهن، وجتعل اإلنسان "وهم بتصورام هذه إمنا خيلطون 

 فإن سنن ؛، وشتان بني األمرين)304("يتكاسل، وميشي متثاقل اخلطا، وبني تقدير لسنن اهللا الكونية
الكونية قوانني ثابتة ال حياد عنها، وهي مرتبطة بتوفري مجلة من الشروط، والعوامل لتمضي اهللا 

وفقها؛ أي أن اإلنسان ملزم بتقدمي مجلة من املقدمات على حنو معني مث ينتظر النتيجة اليت ستتحقق 
  . ، وقدرتهΥمبشيئة اهللا 
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، مث ربط ذلك كله بقدر أما اجلربية فهي نوع من الرتوع إىل الكسل، والوهن، واخلمول
، وهذا اخللط السيئ بني األمرين؛ كانت نتيجته واقعا مرا يعايشه املسلمون، ويعانون من Ιاهللا 

تبعاته، بعد أن أبعدم اجلربية عن ساحة التفكري، والعمل، واإلنتاج، واإلتقان، وزرعت فيهم 
 الوهن، والعجز، والكسل، والتسليم أفكارا تستبعد تقدمي املقدمات، وانتظار النتائج، وتدفع م إىل

من عناء "املطلق مبا فات، وما هو قائم، وما هو آت، وأخريا جنحت يف جعلهم يتخلصون 
االعتراض على النظم الفاسدة، واألوضاع اجلائرة، واألحكام املستبدة، واخللل االقتصادي، 

 هذا كله، باام القدر األعلى، وانتشار الزلفى، واحملسوبية، واملظامل، يتخلصون من االعتراض على
قالة حيدث ختريبا واسع النطاق يف دعائم ضتنا الفكرية، واالجتماعية، والسياسية، وشيوع هذه امل

   .)305("فضال على أنه خترص على القدر، بسند التهمة الباطلة اليت تزعم أن الدين خمدر للشعوب
تلقى اجلربية هذا الرواج، وهذه  فإن األشد منها أسفا أن ؛وإذا كانت النتائج مؤسفة

االستمرارية يف التأثري على املسلمني؛ مما يؤكد أن املسلم ال يزال غارقا يف هالة من األوهام، وال 
 وهو إخراج ؛يزال الفهم السيئ لتعاليم اإلسالم يقيده، وحيول دون أدائه للدور الفعال املنوط به

  .تالعامل اإلسالمي من أزمته احلضارية بأسرع وق
  املسلمون وقانون السببية: املطلب اخلامس

غري بعيد عن مبدأ اجلربية الذي ابتلي به العامل اإلسالمي قدميا، وحديثا، أضاف الغزايل سببا 
 ؛هو ضعف الصلة، أو انقطاعها بني األسباب، واملسبباتوآخر لتخلف العامل اإلسالمي حضاريا؛ 

، وال متتابعة حتما، بل إا قد تتصل ببعضها البعض  والنتائج غري مرتبطة متاما،أي أن املقدمات
ومع خطورة هذا الرأي، وهذا التفكري املتناقض بوضوح مع . بصورة جزئية، وقد تنفصالن متاما

هذا التصور املخبول ال ينضج معه "سنن اهللا الثابتة، وقوانني الكون الصارمة، كان احلاصل أن 
ه األدوات اليت حيققون ا جناحا عمليا يف هذه احلياة، علم، وال يصح فيه حبث، وال ميلك أصحاب

 أن قانون السببية حمترم، وأن رفضه ؛واملقرر يف العلوم الكونية، والتجريبية، واإلنسانية، وغريها
  .)306 ("وكان لذلك أثر حمزن يف ايار حضارتنا، واختالل ثقافتنا… جنون

ر، وانتشاره بني املسلمني، قرر أن عددا وحماولة من الغزايل معرفة أسباب نشأة هذا التصو
 ألم وبسبب سوء فهمهم، وقلة باعهم يف ؛كبريا من املربني، واملوجهني كانوا مسؤولني عن ذلك

معرفة أسس املنهج اإلسالمي، والنظام القرآين الدقيق، كانوا خالل توجيههم التربوي لألمة 
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 اإلحراق، وأن املاء قد يوجد وال يوجد الري، بأن النار قد توجد وال يوجد "؛اإلسالمية يشعروا
وأن السكني قد توجد وال يوجد القطع، وأن الواجبات العادية قد تتخلف، وأن قانون السببية 

 -سيما علماء الكالم- ومما اعتمد عليه هؤالء املوجهون .)307("على اإلمجال غري الزم، وال مطرد
  . لى حد سواء، مما جعل قانون السببية جمرد لغوخوارق العادات، ونسبتها لألحياء، واألموات ع

 بأن ؛وقد دحض الغزايل هذا التصور بشدة، معتربا إياه شذوذا عن القاعدة اإلهلية القاضية
 يف حني متثل خوارق العادات أمرا آخر، هو يف الوقت نفسه مؤكد ،األسباب تؤيت نتائجها حتما

  . للقاعدة، وغري هادم هلا
 أوساط املسلمني، ووجدت بينهم قبوال، وانتشارا كبريين هكذا سرت الفكرة بني

حيث أم جنحوا إىل قانون اخلمول، والكسل، وحتمية اخلوارق، . خصوصا يف القرون األخرية
بعد أن هجروا قانون السببية، وضرورة تقدمي املقدمات بالتفكري، والعمل، واالجتهاد ليدفعوا 

هيب، وهو ما جعل الغزايل يرفض هذا التصور بشدة، بأنفسهم إىل قبضة التخلف احلضاري الر
توفري األسباب مطلوب، بل الغفلة عنها جرمية، : "ويدعو املسلمني إىل ضرورة االبتعاد عنه قائال

يلَةً ود الَِّذين كَفَروا لَو تغفُلُونَ عن أَسِلحِتكُم وأَمِتعِتكُم فَيِميلُونَ علَيكُم مΙ :}وقد قال اهللا 
   .)309(")308(}واِحدةً

ويف الوقت نفسه كان الغزايل يقرن بني قانون السببية، ومبدأ التوكل على اهللا تعاىل يف 
كثري من املواضع، إلزالة كل غموض، أو التباس من شأنه أن يوحي بالتناقض، أو التضاد بني 

نقطع مقطوع، وال يتصل موصول، األمور ال تبلغ متامها إال بإذنه تعاىل، فما ي"األمرين، مبينا أن 
وال ينبت نبات، وال حييا حي إال وفق املشيئة العليا، واإلنسان قد ميلك أسبابا، ولكنه ال ميلك 
األسباب كلها، ولو ملكها كلها، فهو ال ميلك األسباب املضادة هلا؛ بل إن تيار احلياة الذي ميد 

 ملك اإلنسان نفسه، بل ملك واهب القلب بالنبض، والعقل بالفكر، واألعصاب باحلس، ليس
  . )310("احلياة الذي له اخللق واألمر، وبيده النفع والضر، واهلزمية والنصر، والتقدمي والتأخري

له من قوة،   أن اإلنسان عليه استغالل كل ما يتاح؛وبناء على ذلك يؤكد الغزايل
 أن التوفيق من عنده ؛ ومؤمنا، معتقداΙوإمكانات، وقدرات، وتوظيفها يف حياته، متوكال على اهللا 

تعاىل، وأن النتائج املرتقبة لكل ما قام به هي رهن مشيئة اهللا جل وعال ، ال مشيئته الشخصية، 
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-، وتبعه صحبه الكرام ε هو األصل الذي سار عليه رسول اهللا ؛ويبقى هذا املنهج. ورغبته الذاتية
بوا بنيل ما ناله سلفهم الصاحل من ، وسيبقى لزاما على املسلمني إن رغ-رضوان اهللا عليهم

  . حضارة، وازدهار أن يتخذوا هذا املنهج سبيال هلم، ومن سار على الدرب وصل
  تقاليد الرياء يف اجملتمعات اإلسالمية: املطلب السادس

من التقاليد اليت ابتلي ا العامل اإلسالمي يف القرون األخرية؛ سيادة الرياء يف جمتمعاته، 
ريين من أبنائه على التكلف، والتزويق، واالستعالء يف شىت تعامالم، وسلوكهم مع واعتماد الكث

أنفسهم، أو مع غريهم، بدل البساطة، والسهولة اليت ما قام اإلسالم إال عليها، وما منت، 
وهذا ما دفع الغزايل إىل اعتباره أحد عوامل االيار احلضاري . وازدهرت حضارته إال يف كنفها

إن مثة أفكارا خاطئة، وتقاليد عوجاء تسود : "ب العام اإلسالمي، ويف ذلك يقولالذي أصا
املسلمني، ال صلة هلا بكتاب أو سنة، وهذه األفكار، والتقاليد وراء االحنطاط العام الذي نكس 

  .)311("رايتهم، وأحلق م هزائم مذلة يف كل ميدان
الفهم األوائل، الذين كانوا أسلم يرى الغزايل أن مسلمي القرون األخرية خالفوا ج أس

؛ الذي εالناس فطرة، وأصفاهم طبيعة، والذين أقاموا حيام، وأنشئوا حضارم اقتداء برسول اهللا 
ما أثر عنه إال ميله إىل التيسري ال التعسري، وحرصه على إرساء التواضع، والبساطة كقواعد رشيدة 

  . ، ولغام، وتفاوتت ألقام، ودرجامحتكم التعامل بني الناس مهما اختلفت أجناسهم
؛ والذي يتمثل يف τووفق هذه الفطرة السليمة ذكر الغزايل موقفا لعمر بن اخلطاب 

.  يف الزواج من ابنته حفصة، بعد أن تأميت من زوجها األولτمفاحتته صديقه أبا بكر الصديق 
 أن األمر إن ؛ور عديدة أبرزهاوموقف كهذا كان جديرا باملسلمني أن ينتبهوا من خالله إىل أم

، وحيقق مصلحة، أو يليب غرضا، فال جمال لالزدراء منه، أو اخلجل ε، ورسوله Ιكان يرضي اهللا 
  .)312(من إتيانه

 لكن الذي كشف عنه تعاقب السنني، ومرور القرون كان بعيدا عن ذلك، فقد اعتنق 
 فال هي من الدين، وال هي من املنطق، املسلمون عادات، وتقاليد حيار املرء يف طبيعتها، وأصلها،

ولكنها من عهود اجلاهلية، وهي يف أحيان كثرية جتر على أصحاا العناء؛ من شدة ما فيها من 
إن : "تكلف، وإعياء، وتزوير، ويف وصف الغزايل هلا، وابتعادها املثري عن فطرة اإلسالم، يقول

أين . م، ولباسهم، وزواجهم، وأحواهلم كلهاتقاليد الرياء تقتل الرجال والنساء يف أكلهم، وشر
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  السهولة، واإلخالص، والبساطة، وديننا أساسه الفطرة؟ أحيانا أنظر إىل حضارة الغرب فأجدها 
 أقرب إىل فطرة اهللا من ضروب التكلف، والتزوير اليت منارسها بالليل والنهار، -على ما ا-

لذي تدفعه أمتنا للحفاظ على تقاليد ما أنزل اهللا ا فنغضب ربنا، ونشقي أنفسنا؟ ما أفدح الثمن ا
  . )313("من سلطان، وعلى تزويق الظاهر، مع خواء الباطن

 أا سرت يف كل مناحي احلياة، مما يدل على خواء الشخصية ؛واملريب يف هذه التقاليد
إساءا ومن جهة أخرى يدل على . اإلسالمية، وابتعادها عن فطرة اإلسالم، وتعاليمه من جهة

 والذين أصبحوا يقاربون فطرته، يف الوقت الذي يبتعد أبناؤه عنها، ،لصورة اإلسالم بني اآلخرين
  . ويستبدلوا بتقاليد جاهلية بالية، أو عادات مبتدعة خاوية

من التقاليد السائدة يف أغلب البلدان اإلسالمية جراء حتكيم الرياء، وإنفاذه يف شىت 
فوجد أنه مقيد بتقاليد .  وهو الزواج؛ عن ركن مهم يف حياة املسلمنياألحوال؛ حتدث الغزايل

 ويف ذلك -وإن بدا أا يف حق املرأة أشد إجحافا-جمحفة بالنسبة للمرأة، والرجل على حد سواء 
أشعر مبدى قسوة الشرق عندما تبقى نسوة أبكار يف بيون، وقد بلغن الستني، : "يقول

  . )314("والسبعني
إمنا نشأ عن سيطرة بعض التقاليد الواهية، واألفكار اهلدامة على تصرفات وهذا الوضع 

املسلمني، فجعلتهم يؤثرون املبالغة يف رفع قيمة املهور، أو االعتداد باألنساب، فيشترطون ذوي 
األنساب الشريفة، والعائالت املرموقة، غري آني ملا يسببونه من تعسري يف الزواج على بنام، وغري 

له ابنة يف سن الزواج، بل  "-كما يقول الغزايل- فإن الرجل منهم ؛ني ملا قد ينجم عن ذلكمهتم
توشك أن تتخطاه جييئها خطيب كفء يعرض املهر الذي استطاع مجعه، فإذا األب يقول يف 

ال بد من عشرات األلوف من الرياالت، مث متر السنون، ويغلق األبواب على عوانس . ال: صراحة
 أن سبب ذلك هو ابتعاد املسلمني عن ؛وجييب الغزايل. )315("مل؟.ئسات، يائساتكثريات، با

  .اإلسالم، ونزوعهم إىل إحياء اجلاهلية
 بأن األعجمي ليس كفئا ؛ وقد أضاف الغزايل يف موضع آخر رفضه للمذهب القائل

دا أن احترامه ال للعربية، واعتربه لونا من التفرقة العنصرية، واملغاالة يف االعتداد باألنساب، مؤك
وهذا جانب واحد من جوانب كثرية، تسلل . )316(يكون إال للدين، والتقوى، والكفاءة الشخصية
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 فإن كثرة العراقيل اليت تفرض على زواج الرجل، واملرأة حتول .إليها الرياء فأحلق ا أضرارا بالغة
أخرى بانتهاك حرمة الدين، دون تكوين األسرة اليت تعترب نواة اجملتمع، وتدفع إىل ولوج عوامل 

والعرض مما جيعل اجملتمع يف وضع شائك، وبالغ التعقيد، وليس أدل عليها من انتشار الزنا، وشىت 
  .الفواحش، والرذائل اليت يلجأ إليها كال الطرفني، بعد أن توصد أمامهما أبواب الزواج العفيف

ا جتاوزت املواقف، والعالقات  أ؛ومن املثري يف أمر هذه التقاليد الرائجة بني املسلمني
االجتماعية، وضروب األكل، والشرب، والسكن، وجتاوزت مناسبات األفراح، والسعادة، 

لقد غدت األحزان غائبة، واألشجان ! ووصلت إىل املناسبات احلزينة، فانسابت فيها بشكل حمري
   . لكثرة بل لطغيان مظاهر التزويق، والتكلف، واالستعالء فيها،متوارية

 أنه ال بد من ؛ يرى الغزايل،وباكتمال هذه الصورة الغريبة لوضع الرياء يف العامل اإلسالمي
حدوث التخلف، واالحنطاط فيه، وال بد من أفول احلضارة اإلسالمية يف جمتمع يكرس وقته، 
وجهده، وفكره لبناء املظاهر، واصطناع الصورة اليت يتقمصها أمام اآلخرين، حىت وإن كلفه ذلك 

، Ιفوق طاقته، أو سبب له اإلاك، واألذى بل حىت وإن جاهر بارتكابه للرذائل اليت تغضب اهللا 
  . وتغضب عباده

 فإن خواء باطنه ،إن اجملتمع حىت وإن مضى على تقديس هذه التقاليد، بتبنيها يف كل حياته
. ته أمام املأل ألن عمر الرياء قصري، والزمن ال يطيل التستر عليه، وفضح حقيق؛سينكشف حتما

وهذا الذي حدث مع اجملتمعات اإلسالمية، اليت انكشفت حقيقتها املليئة بالعلل، واآلفات مع 
  .مرور الوقت

  وضع املرأة يف عصور الضعف: املطلب السابع
 أن الوضع الذي آلت إليه املرأة املسلمة، ؛رى الغزايليباإلضافة إىل األسباب السابقة 

.  عامل آخر ساهم يف ختلف العامل اإلسالمي- الذي يفرض عليها تبوؤهأو-واملوقع الذي تتبوؤه 
وبتتبع حتليل الغزايل لرأيه هذا، بدا يل أنه ينطلق من نقطتني جيعلهما حمورا ملعرفة حقيقة مكانة املرأة 

  : يف اجملتمع اإلسالمي، ومها
قيقة ساطعة فال ينبغي وضع املرأة يف العامل اإلسالمي سيئ للغاية، وسوءه، بل شناعته ح: أوال

التهوين من حدا، وال غض الطرف عنها، وال تعتيم صورا بإحاطتها الة من الغموض، واإلام 
كي ال تنكشف عن واقع مزر، ومثري للدهشة واحلزن معا، والغزايل يؤكد هذه احلقيقة بعرض 

قص متهم، حيبس يف البيت  فهي بداية كائن نا.القيود اليت فرضت على املرأة يف العامل اإلسالمي



حمروما من العلم، واالرتقاء، ومن كل نشاط اجتماعي، أو سياسي ميس حاضر اإلسالم، 
  : ومستقبله، وهي وفق ذلك

  . أحدا، وال يراها أحد ال ترى -1
  . ال تعرف طريقا إىل مسجد، أو مدرسة -2
  . ال يسمح هلا بعمل ذكي جاد يف أي أفق من آفاق احلياة -3
  .ال هلا يف أمر مبعروف، وي عن منكر، أو جهاد عن اإلسالم حني يغار عليهال جم -4
  .ال يسمع شهادا يف الدماء، واألعراض، وال تقبل هلا والية يف أمر من األمور -5
عند الزواج ال يسمع هلا رأي، وقد تبلغ مرحلة العنوسة مث سن اليأس، وأولياؤها يرون أن  -6

  . )317(م هلا، فتشيخ، ومتوت عذراء مل يتقد-يف نظرهم-الكفء 
إن هذا الوضع الذي أضحى قدرا للمرأة يف العامل اإلسالمي، هو يف حقيقته امتداد، أو إحياء : ثانيا

 فإنه بريء منها مجيعا، وخيطئ، بل ويأمث كل من ؛أما اإلسالم. لعادات جاهلية، وتقاليد بالية
  .يسول له فكره أن حيسب هذه الصورة إسالما

-لغزايل يف دعم قوله مستشهدا مبا حفلت به الفترة الذهبية من التاريخ اإلسالمي ميضي ا
 من أحداث، ومواقف تعرب بصدق عن مسو املرأة، ورفعة مكانتها يف -فترة النبوة، واخلالفة الراشدة

  بعضا من نفحات االحترام، والتقدير، والتوقري الذي ميز-الغزايل-اجملتمع اإلسالمي، وحيمل إلينا 
وضع املرأة يف البيت، ويف اجملتمع؛ مؤكدا أن شخصية املرأة ما ولدت، وما قامت إال مع جميء 

والْمؤِمنونَ والْمؤِمنات بعضهم أَوِلياُء بعٍض يأْمرونَ ِبالْمعروِف وينهونَ {:Υاإلسالم، ويكفي قوله 
الةَ وونَ الصِقيميكَِر ونِن الْمع ِإنَّ اللَّه اللَّه مهمحريس أُولَِئك ولَهسرو ونَ اللَّهِطيعيكَاةَ وونَ الزتؤي

ِكيمح ِزيزليعلم املسلمون كيف أن اهللا )318(}ع ،Ι ،قد أنصف املرأة، وآخى بينها وبني الرجل 
  .ومنحها ما منحه، واعتربمها معا أساس قيام األسرة، واجملتمع

رضوان اهللا -، وعهد أصحابه من بعده εد هذا اإلنصاف يف عهد الرسول  وقد جتس
 εلقد كافأ رسول اهللا : "، وعن بعض ما ميز وضع املرأة يف تلك الفترة يقول الغزايل-عليهم مجيعا

نسوة خرجن وراء اجليش للقيام خبدمات طبية، ومدنية، وبايع نساء حتت الشجرة، ومن قبل يف 
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، كما أن صفوف النساء يف املساجد بقيت )319("أن بعضهن قاتل الكفارالعقبة الكربى، وسره 
   .طيلة العهد النبوي، واستمرت أيام اخلالفة الراشدة

لذلك يكون القول بأن صورة املرأة يف العامل اإلسالمي، ومالمح حياا، وموقعها 
 اإلسالم، ويقترف االجتماعي احلايل هو من تعاليم اإلسالم، قول مردود، ومنكر؛ ألنه يسيء إىل

إننا حنن املسلمني مولعون بضم تقاليدنا، وآرائنا إىل : "يقول الغزايل يف ذلك. يف حقه ظلما، وجورا
عقائد اإلسالم، وشرائعه لتكون دينا مع الدين، وهديا من لدن رب العاملني، وبذلك نصد عن 

 فما . والتدهور يف شىت أمورهاوإذا كان اإلسالم بريئا مما حلق باملرأة من التردي. )320("سبيل اهللا
هي األسباب اليت جعلت وضع املرأة يؤول إىل هذا التدين الكبري؟ وكيف يعترب هذا الوضع سببا يف 

  ختلف العامل اإلسالمي؟
يعزو الغزايل حرمان املرأة من خمتلف احلقوق، والضرورات اليت منحها إياها اإلسالم، 

رويات اليت اعتمد عليها بعض املسلمني، مث روجوا هلا، وهي  إىل مجلة من املεوكفلها هلا منذ بعثته 
ال تعدو يف حقيقتها أن تكون حديثا مكذوبا، أو متروكا، أو خمالفا للمتواتر، والصحيح من 

يف حديث مكذوب رواه احلاكم أن املرأة ال جيوز أن : "السنن، ومثال ذلك كما يوضح الغزايل
، ومثال )321("أن املرأة ال جيوز أن ترى أحدا وال يراها أحدتتعلم الكتابة، ويف حديث متروك آخر 

ال « : قالε أن رسول اهللا ؛جاء يف السنن الصحاح عن عبد اهللا بن عمر"آخر عن احلديث الذي 
واهللا لنمنعهن، : ، فلما روى بن عمر هذا احلديث، قال ولده)322 (»متنعوا إماء اهللا مساجد اهللا

 وقاطعه طول حياته، والغريب أن األمة اإلسالمية خالل القرون فأقبل أبوه عليه يسبه أشد السب،
وهكذا خولف . )323("املتأخرة تبعت االبن العاق، وغضت الطرف عن احلديث الذي رواه أبوه

  . حديث صحيح ورد يف السنن
وحبثا عن العلل الدافعة هلؤالء املسلمني حنو هذه املسالك، واآلراء املنتقصة من حقوق 

  :لغزايل أن هؤالء تعتريهم أحد هذه األموراملرأة، قرر ا
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إما أم مصابون بسوء الظن، أو بشدة الغرية، أو تصديق األوهام، أو اإلصابة بعلل الشيخوخة، أو 
وهؤالء مجيعا كما . )324(أعراض الضعف اجلنسي، أو أم أتباع الشائعات العلمية، واآلثار التافهة

ىل املسجد، أو املدرسة، ولذلك فإم يطرحون بكل قول يؤكد الغزايل يتطريون من خروج املرأة إ
  .صائب إيثارا ملا وقر يف أنفسهم

وأمام هذه املساعي اليت قادت املرأة يف العامل اإلسالمي إىل احلرمان من حقوقها، والسجن 
بني جدران البيت، كان وضعها مبجمله أحد األسباب، والعلل اليت هدت احلضارة اإلسالمية، 

  :بالضمور نظرا لألمور اآلتيةوأصابتها 
ملا كان حرمان املرأة من التعليم، واكتساب الثقافة مبختلف مستوياا أمرا مفروضا يف أغلب : أوال

وملا كانت املرأة ربة البيت، وحاضنة األوالد، وغارسة الشمائل الطيبة، أو "البلدان اإلسالمية، 
 التربية اضطرب يف العامل اإلسالمي اضطرابا اخلبيثة، واألفكار اخلاطئة، أو الصحيحة؛ فإن حبل

، إذ كيف ينتظر من األم اجلاهلة، أو )325("شديدا، وكان ذلك بال ريب من أسباب خوره وازامه
األمية أن تشرف على أوالدها من ناحية واجبام املدرسية، أو توجيههم باآلراء السديدة، 

  .ة املسلمةواألفكار الصائبة؟ وهذا حتد كبري يقف أمام األسر
 إن عزل املرأة عن اجملتمع، ومنعها من التفاعل مع شىت ميادين احلياة، والقضايا اليت حتيط ا، :ثانيا

يستحيل أن تدري شيئا "وبأسرا، جيعلها بالضرورة منعزلة عن القضايا األخرى األعلى مستوى إذ 
ن أمتها احمللية فكيف تدرك عن قضايا أمتها مع الصهيونية، والصليبية؛ فإذا كانت جاهلة بشؤو

 واملؤسف أن الذي حيدث للمرأة املسلمة، يقابله مستوى بعيد جدا؛ هو .)326("شؤوا العاملية؟
مستوى املرأة يف الغرب، وكيف أا تسدي ألمتها، وبين جلدا جمهودات جبارة ختدمهم ا يف 

  .ميادين كثرية، ومتنوعة
عمل مهما كانت الظروف، واألسباب جعل العامل اإلسالمي حرمان املرأة من اخلروج إىل ال: ثالثا

 .حيرم من طاقتها، ونبوغها يف حاالت كثرية أملت الظروف، واألحوال عدم صالحيتها إال للمرأة
  : وقد حتدث الغزايل عن ذلك، حني أدىل برأيه يف عمل املرأة، حمددا إياه بأربعة أحوال هي

 يف الرجال، والنساء معا، واملصلحة االجتماعية توجب أن تكون املرأة ذات نبوغ خاص يندر -1
  .يف هذه احلالة أن تعمل، ليعود ذلك النبوغ على اجملتمع بنفع عام، وال ختمده بإمخاهلا
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أن تتوىل املرأة عمال هو أليق بالنساء، كتربية األطفال يف سنيهم األوىل، وتعليمهم، وذلك إىل  -2
ومثل تعليم …  السن اليت قررا الشريعة حلضانة األطفالسن التاسعة، أو احلادية عشرة، وهي

  .  أن بعض هذه األعمال فرض كفاية كالقابالت؛األطفال تطبيب النساء، ولقد قرر الفقهاء
  . أن تعني زوجها يف ذات عمله، وهذا كثري يف الريف -3
، فكان ال بد أن أن تكون يف حاجة إىل العمل لقوا، وقوت عياهلا إذا فقدت العائل هي وهم -4

  .)327(تعمل هلذه الضرورة، أو تلك احلاجة امللحة
إن الغزايل أثبت من خالل حتليله ألزمة أمته احلضارية؛ أن حبس املرأة يف البيت، وحرماا 
من اخلروج سواء للتعلم، أو التدين، أو العمل؛ كان سببا يف اضطراب حبل التربية، وتدهور 

 وبدل أن يعملن لكسب .األسر، اليت تفقد فيها األمهات أي كفيلاألوضاع االقتصادية لكثري من 
 وكانت لذلك آثار .قون، وقوت عياهلن، تدخلت التقاليد اجلائرة لتحتم عليهن البقاء يف البيت

 فإن ازدياد حجم، وشدة الفاقة قاد كثريا منهن إىل ولوج أبواب الرذيلة لالقتيات ؛سلبية كثرية
  .منه، وإعالة أسرهن

لك نشأ تدهور أخالقي ملحوظ، شكل مع تدهور اجلانب الثقايف، واالجتماعي للمرأة وبذ
ويف ظل هذه األوضاع برزت عدة أصوات تنادي بضرورة . إحدى عوامل االحنطاط احلضاري

إنصاف املرأة املسلمة، ومنحها حقوقا تعادل حقوق الرجل، مث ما لبثت أن صرحت بضرورة منح 
وعدم تقييدها بأي شكل من األشكال؛ بل وجوب منحها وضعا مماثال لوضع املرأة احلرية الكاملة، 
 وقد وجدت هذه األصوات صدى هلا يف كثري من البلدان اإلسالمية، يف .املرأة الغربية املتحررة

حني متسكت بلدان أخرى بتقاليدها املتشددة اجتاه املرأة، مما أسفر عن انقسام العامل اإلسالمي إىل 
ال مكان للمرأة فيه كاليمن، واحلجاز، ونصف مكان املرأة فيه غلط، وموضعها نصف  "؛نصفني

  . )328("يف مصر… فيه حائر جائر، كما هي احلال
 فإما أن . هو مبثابة ختيري للمسلمني بني أمرين، أحالمها مر-يف نظر الغزايل-وهذا االنقسام 
اء، واحلل األكيد، واخليار السديد  وإما أن تطلق يف الشارع تعربد كما تش،حتبس املرأة يف البيت

كما يرى الغزايل منحصر يف أمر واحد؛ هو اإلسالم، ألنه الوحيد الذي أنصف املرأة، ومنحها 
  .حقوقها، وصان كياا

                                                 
 .97-96: ص) ت. دط،.الجزائر، دار المعرفة، د(حقوق اإلنسان بين تعاليم اإلسالم وإعالن األمم المتحدة، :   محمد الغزالي) 327(

 .244: ليس من اإلسالم، مصدر سابق، ص:   محمد الغزالي) 328(



 فال بد إذن من العودة إليه، وحتكيمه، بدل حتكيم عادات العرب اجلاهلية، أو أفكار الغرب، 
 عادت املرأة إىل وضعها الطبيعي، ولعبت دورها املناسب يف  فإن قاموا بذلك.وسفسفام املنحطة
  .مسار األمة احلضاري
  ذبول األدب العريب: املطلب الثامن

يعترب الغزايل ذبول األدب العريب، وانكماشه عامال آخر تسبب يف ختلف العامل اإلسالمي، 
 أن األدب العريب ؛لغزايل يؤكدوا. وأثر على احندار خمتلف جوانب احلياة الفكرية، والثقافية هلم
 الذي -مهما كان انتماؤه، أو لغته-األصيل يعادل يف مستواه، ودرجته األدب اإلنساين العاملي 

نفس، واآلفاق، يتمالها اإلنسان فيشعر بالتجاوب، صورة مجيلة لفطرة اهللا يف األ"ميثل 
  .)329("والرضا

ة االجتماعية، والثقافية للدولة  وقد لعب األدب العريب دورا مهما، وبارزا يف احليا
اإلسالمية؛ ألنه كان مرآة حلياا، معربا عن أفراحها وأحزاا، مشيدا ببطوالا ومناقبها، مترمجا 

 فهو .آلماهلا ومهومها، ورابطا بني أجزائها مهما ابتعدت املسافات، أو اختلفت األجناس واللغات
وإضافة إىل كل ذلك، كان األدب العريب . تبار آخريصهرها مجيعا يف بوتقة اإلسالم، ويلغي أي اع

حيافظ على ذاكرة الشعوب اإلسالمية باجلسور اليت ميدها بني خمتلف األجيال، مانعا ا االنقطاع، 
  .أو النسيان ألجماد املاضي، وأحداث احلاضر

ي مل إال أن ما ميز األدب العريب األصيل؛ هو أن رحلته عرب خمتلف مراحل التاريخ اإلسالم
تكن على الوترية نفسها، بل إا كانت تتراوح بني حمطات عديدة، بعضها يتسم بالرقي 

كما يرى -فقد حقق األدب العريب .  واالحنطاط ،واالزدهار، وبعضها اآلخر يتسم باالحندار
 ازدهارا، ومناء كبريين يف العهد العباسي، لكنه ذوى، وكاد الشلل يأيت عليه يف عهد -الغزايل
راك، مث حترك حركة رشيدة، وفار فورة عظيمة مع أوائل القرن الرابع عشر للهجرة، ليعود مرة األت

 إىل االنكماش، واالحندار، والذبول -لعل أشدها ضراوة الغزو الثقايف-أخرى وبفعل عوامل كثرية 
  .)330(الذي ال يزال إىل يومنا هذا يلفه، وحييط به

ة بالتأمل، والكشف عن مالبساا، لتحديد إن رحلة مليئة ذه احملطات، كانت جدير
 خصوصا والعامل ،األسباب اليت دفعت باألدب العريب األصيل من القمة إىل القاع، بغية تفاديها
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وقد تتبعت حتليل الغزايل ألسباب . اإلسالمي يسعى إىل ضة حضارية تعيد إليه هويته، وقيمته
  : يأيت أنه حيصرها فيما؛انكماش األدب العريب فبدا يل

 االستعمار الثقايف الذي دفعه حقده لإلسالم إىل بذل قصارى جهده من أجل النيل منه؛ :أوال
لغة الوحي، ورابطة الصلة بني السماء -فكانت أهم جمهوداته ضرب اإلسالم من خالل العربية 

ية قومية أو اشتراك- ، ومن خالل خمتلف آداا، وفروعها، وهو وإن اختذ صورا خمتلفة-واألرض
واحلق أن : "؛ فإن هدفه كان جيمعها، وحقده كان يوحدها، ويف ذلك يقول الغزايل-أو علمانية

اإلسالم حلقت به خسائر مجة، عندما ارتفعت راية القومية عربية كانت، أو غري عربية، وعندما 
األثايف؛  فكانت ثالثة ،ارتفعت راية االشتراكية شيوعية، أو غري شيوعية، مث جاءت العلمانية أخريا

ففي ظلها هان اإلميان، وسقطت قيم خطرية، كما أن يف ظلها هبط األدب العريب، وانتصرت 
 أن األمة تنحدر إىل ؛الكلمات األعجمية، ولوحظ يف املسرح، واإلذاعة، واجلامعة، والصحف

  .)331("هاوية ليس هلا قرار
لغة العربية، وآداا،  جنحت كثريا يف زعزعة ال-بتعبري الغزايل-إن هذه الرايات الثالث 

ومتكنت بعد جمهودات متواصلة، من إشباع القارئ، واملستمع، واملتفرج يف شىت أرجاء العامل 
اإلسالمي مناذج منحطة من أدب اجملون، والسفور، والتسايل؛ أدبا حيمل من دعوات اإلحلاد، ونبذ 

ي أضحى هابطا، منحطا، بل القيم، واألخالق، ما ينم عن زيغ واضح يف رسالة األدب العريب، الذ
  .وهداما يف بعض األحيان

 هو احلكومات العربية اليت هامجت األدب العريب، وأساءت إليه كثريا، متاما ؛السبب الثاين: ثانيا
قعدت "إن هذه احلكومات . أي جماليف كما هامجت اللغة العربية، وأساءت إليها، فلم تنصرها 

، بل إا حطت كثريا من قدرهم، )332("ستحقون من صدارةباألدب العايل، فلم متنح رجاله ما ي
وحاولت بكل قواها إظهارهم دوما يف الصورة السيئة للمواطن، بتهوين قيمة اللغة العربية، فيهون 

 وأبعدم قدر املستطاع عن املراكز احلساسة، واملعاهد املتخصصة، خوفا .معها ناطقها، وخادمها
يف الوقت - األدب العريب، أو إحياء اللغة العربية، وفاسحة اجملال من تأثريهم، أو تسببهم يف إنعاش

  .  ألصحاب األدب اهلادم، بل ورفعتهم إىل أعلى الدرجات-نفسه
املعاهد املتخصصة يف الدراسات اللغوية، والبالغية لعبت دورا هاما يف احلط من قيمة األدب : ثالثا

مجودها، وفتورها، وقصورها من أهم " فإن ؛قةالعريب، ورمبا كان وزرها أشد من األسباب الساب
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، وكان ذلك أمرا خمططا )333("األسباب فيما عرى اللغة العربية يف هذا العصر من ضعف، وانزواء
  .له بدقة، لقصم ظهر اآلداب العربية، وجتميدها

 أن اللغة العربية، وآداا تعرف محالت شعواء إلسقاطها، وطمسها يف ؛ واملثري لالهتمام
وقد . ت الذي تعرف فيه بقية لغات العامل جمهودات جبارة لنشرها، وبسط سيطرا عاملياالوق

 -كأهم هذه املعاهد عراقة وفاعلية-حتدث الغزايل كثريا عن هذه املعاهد، ووصف مجود األزهر 
 فهو مل جيمد من تلقاء نفسه، ولكن اجملهودات اليت بذهلا أعداء اإلسالم من الغرب .بأنه تنومي

ت مسامهة يف تنوميه، إليقاف حركته الدؤوبة بعد أن استيقنت من كونه راعي الثقافة كان
 أما اجملامع اللغوية فقد نالت حظها من خدمة الغزو الثقايف، .اإلسالمية بكل أقسامها، وجوانبها

وأعداء اللغة العربية الذين أدوا هجومهم، واعتداءام على العربية، وآداا بأدق، وأخطر 
  .)334(ططات، والوسائلاملخ
التدين الفاسد، معتربا إياه سببا آخر يف هبوط : يضيف الغزايل إىل ما سبق من أسباب: رابعا

املسلمني ملا ضعف إميام، وجفت ينابيع التقوى يف أفئدم، أضاعوا دولتهم "األدب، وذبوله؛ فإن 
جلة، وفقدوا اإلحساس باجلمال القائمة على قيم بينة، وأضاعوا يف الوقت نفسه عناصر حيام العا

والقبح، وأصاب ملكام األدبية ضمور شائن، فاحنط الشعر والنثر، وقل األدباء املبدعون كما قل 
 أن االبتعاد عن اإلسالم احلقيقي، والركون إىل ؛، وهذا إحياء آخر يؤكد)335("املؤلفون، واملفكرون

وال يزال علة سقوط األنظمة السياسية، ، أو املشوه، أو القاصر لتعاليمه كان، ئالفهم اخلاط
وهبوط األوضاع االجتماعية املختلفة، باإلضافة إىل آثاره الواضحة يف شل احلياة الفكرية، والثقافية 

  .للمجتمع، وهذا الذي أصاب األدب العريب باالحندار السحيق يف كل جوانبه، وأقسامه
حنطاط األدب العريب، واحنرافه عن أا أسهمت يف اب ؛هذه هي العوامل اليت يرى الغزايل
 ليصبح يف أيامنا هذه أدبا مفتقدا للكثري من قيمه ،مساره املستقيم، وحياده عن طريقه القومي

-واحنطاطه شامل لكافة ميادينه . ومبادئه، منحطا يف أحيان، وهداما لإلسالم يف أحيان أخرى
  . -خلا…يه، ونقادهكتابه، وشعرائه، وصحافي-، وخمتلف أقالمه -بشعرها ونثرها

قام نفر من : "ويف معرض حديث الغزايل عن بعض جوانب هذا االحنطاط، نذكر قوله
 يسخرون أقالمهم يف ترويج الباطل، وإهاجة الشهوات، كسدت -ال بارك اهللا فيهم-الصحافيني 
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: نسةسوق األدب الرفيع، والقراءة العالية، واألغراض النبيلة، وقامت مكاا سوق للكتابات الد
كأمنا أقالم هؤالء الكتاب احملدثني أهوية …األدب املفضوح، أو األدب املكشوف كما يقولون
  .)336("متس الشهوات الدنيا، فتزيدها وهجا، ومتلؤها ضراما

وإذا كان السوء هو بالء العامل اإلسالمي مبثل هؤالء الكتاب الذين حولوا األدب من البناء 
ام إىل إثارة الشهوات، ودرء مكارم األخالق، وحماسن األعمال؛ إىل اهلدم، بعد أن وجهوا اهتمام

هذه األقالم الرقيعة ال تعرف الشدة إال يف جمال واحد، هو يوم تدخل مع "فإن األسوأ منه أن 
  . )337("اإلسالم يف عراك، عندئذ تضرب بقسوة ال ختاف عقىب، وال ترهب قصصا

ل ما يقدمونه من شعر، هو أشد ما يزعج وغري بعيد عن هؤالء يأيت دور الشعراء؛ من خال
 أتعبه، وأجهده حىت أيأسه من أن جيد -الشعر املرسل-فهو يف مسته اجلديد . الغزايل، ويثري غضبه

فيه معىن جادا، أو شعورا صادقا، أو فكرة واضحة، ويتعجب الغزايل أن يكون هذا الشعر اجلديد 
 فوجده قائما -املرسل-ظرات على الشعر األورويب  حماكيا للشعر األورويب، فإنه ألقى بن-املرسل-

 الذي ميلؤه التقطع -العريب-على رسم صورة ذهنية، أو عاطفة ظاهرة لقارئه، على خالف اآلخر 
العقلي يف األفكار املعروضة، واخللط الغريب بني األلفاظ، والتراكيب املنظومة، مما دفعه إىل القول 

 حماكاة للشعر األورويب، بل إنه تقليد عاجز عن موازاته، -ربيةيف الع-بأنه ما كان الشعر املرسل 
  .)338(وجماراته

بعد هذه اجلولة السريعة يف نظرة الغزايل إىل احنطاط األدب شعرا ونثرا، جتدر اإلشارة إىل 
  : أنه قد تناول أيضا هبوط األدب من ناحييت الشكل، واملوضوع، وتوضيح ذلك فيما يأيت

  ):األسلوب(حيث الشكل هبوط األدب من -أوال
 حني حتدث الغزايل عن أحوال األدب العريب من حيث الشكل، فإنه قارن أحوال اليوم 

أواخر القرن التاسع (مع أحوال بداية القرن الرابع عشر للهجرة ) النصف الثاين من القرن العشرين(
سفر هذه املقارنة عن وهي فترة جناح الثورة العرابية، لت ،)وبداية القرن العشرين للميالد، عشر

شحب : "التدين، واهلبوط الذي اعترى األدب العريب بعد النهضة اليت شهدها، ويف ذلك يقول
الشعر الذي تورد أيام البارودي، وشوقي، وحافظ، وأمثاهلم، وحل حمله غثاء يسمى الشعر املنثور، 

ات، وحلت حمله وخفت أدب العقاد، وطه حسني، وزكي مبارك، وأمحد أمني، وأمحد حسن الزي
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مقاالت ميكن أن تكون وسطا بني العامية، والفصحى، وبني الصياغة الرفيعة، والترمجات الركيكة 
فإذا لون . عن اللغات األخرى، وتوقحت اللهجات السوقية، وتعبريات الرعاع، وآثار الغزو الثقايف

خصية العربية تزول يف من التعبري اهلابط ميأل املسارح، ويغلب على الناشئة، وتكاد مالمح الش
، وهكذا هوى اخلط البياين لألدب العريب من القمة إىل القاع، يف شكله، )339("أخالطه املستغربة

  .وأسلوبه، وفقد مكانته، ورسالته
  :هبوط األدب من ناحية املوضوع -ثانيا

أما املوضوع؛ فإنه مل يكن أحسن من سابقه، وال أقل منه تضررا، بل إنه مضى يسايره يف 
احلقائق "هلبوط، والذبول، ومبقارنة الغزايل بني موضوع اآلداب احلالية اليت نعايشها، ونتلقاها مع ا

الذاتية املأنوسة يف أدبنا املوروث، فإن األمر مفزع، واجلماهري املخدرة، تشدها إىل القاع أقالم 
. )340("تعاليمه مقطوعةليس يف نفثاا فن، وال قيم رفيعة، وال غايات نضرية، وعالقتها باإلسالم، و

وأدب يصل إىل هذا احلال املنحط، سيؤيت مثاره املرة يف األجيال الناشئة، ويطبع أفكارها، وثقافتها 
  . باالحنالل، واهلبوط الشامل

 والنثر، وذبول ،بتحليل الغزايل لواقع األدب العريب، وكشفه عما اعتراه من هبوط يف الشعر
ئق عن أمة مل تبق هلا إال نتائج وخيمة، وآثار مدمرة خلفها يف الشكل، واملوضوع، تنجلي احلقا

أدب منعدم األصل، معدم اهلدف، متسول من شىت املوائد األجنبية، وحائر حرية اللقيط الذي ال 
صرف الشباب صرفا عن ميادين التربية اجلادة، "أبوة له، أدب أسهم يف ختلفها احلضاري، ألنه 

بينة، ليفتح عينيه، وأذنيه على ضرب من الكالم، يتملق نزواته، والتعاليم الصارمة، واحلدود ال
، وملا كان الشباب يف العامل اإلسالمي ميثل الطاقة )341("ويدفعها دفعا إىل مغامرة بعد أخرى

الفعالة، واحليوية، واملعول عليها لبناء احلضارة اإلسالمية من جديد، وقيادة املواجهة ضد قيود 
 فإن صرفه إىل هذه امليادين نذير شؤم، وإشارة إىل صرف التفكري، التخلف، وعقبات النهوض؛

  .والتخطيط عن إمكانية اخلروج من األزمة احلضارية القائمة
ضمن املشكالت اليت تعيق "ومن أجل هذا قرر الغزايل أن مشكلة األدب العريب تقع 

أنه يدعو إىل أمرين؛ استئناف احلياة اإلسالمية، ومن خالل عرضه املتميز هلذه القضية نستشف 
الدعوة إىل األدب اإلسالمي احلي الذي يدافع عن أجماد اإلسالم، املنبعث من قيم اإلسالم، : أوهلما
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الدعوة إىل رفض األدب املنحرف بأشكاله كلها؛ ذلك أنه غاية يهدف إليها : ومبادئه، وثانيهما
ألمة اإلسالمية هذين األمرين، وإن حتقق ل. )342("االستعمار الثقايف، ودعاة احلداثة، والتغريب

فستستبشر خريا، بعودة أدا األصيل، الذي سيحمل عنها بعض أوزار التخلف، بأن يعبئ أبناءها، 
وحيشدهم للنهضة احلضارية، بعد أن يعيد إىل أذهام، وأفكارهم التدين الصحيح، واألخالق 

  .بناء مستقبلهم، واستشراف غدهمالرفيعة، ومينت صلتهم بتارخيهم، وأصالتهم، ويوجه اهتمامهم ل
  سياسة املال يف اجملتمع : املطلب التاسع

إذا كان املال أحد مقومات احلياة االقتصادية ألي بلد كان؛ فإن العامل اإلسالمي يعرف 
والغزايل حني حتدث عن سياسة . اضطرابا كبريا يف سياسة تسيري املال، وتداوله بني خمتلف أبنائه

اإلسالمي احلايل؛ فإنه اعتربها أحد أسباب التخلف احلضاري الذي جيتاح العامل املال يف اجملتمع 
 على أوضاع -ال حمالة-اإلسالمي، ألن املال قوام الدنيا، وسياج الدين، واختالل سياسته يؤثر 

و املالحظ على حتليل الغزايل لسياسة املال؛ أنه يكاد يقرا يف كل كتاباته بسياسة . األمة املختلفة
، ومدى تأثري األوىل على الثانية -احلكم واملال-، وهذا ما يوحي بتالزم السياستني )343(حلكما

  .بشكل كبري
 أن الفساد الكبري الذي اجتاح سياسة احلكم يف العامل اإلسالمي، وطبع ؛يؤكد الغزايل

 ؛-غزايليف نظر ال– وحكامه كان له أثر كبري يف إفساد سياسة املال، واضطراا، وسر ذلك ،قادته
هو أن احلكام، والقادة تركوا االحتكام إىل اإلسالم كمرجعية لتصرفام، وخلفية لسياستهم، 

فكان جنوحهم إليها؛ . وآثروا عليه اتباع شهوام، واالنقياد األعمى وراء تلبية رغبام، وملذام
 اليت أمثرت طيلة -رضوان اهللا عليهم-، وصحبه εحيادا عن تعاليم القرآن الكرمي، وسرية الرسول 

  . فترة النبوة، واخلالفة الراشدة جمتمعا يسوده التوازن االجتماعي
فالفرد يعمل، ويثابر لتحسني مستواه، وجيوز له التملك، كما جتب عليه الزكاة، ويف ظل 
ذلك تتقارب فئات اجملتمع، وحييا الفقراء دون ضري، أو بؤس؛ ألن هلم حقوقا على األغنياء، كما 

وإن كانوا قد . نياء يعملون ويتملكون، ولكنهم ال يبطرون، وال مينعون الزكاة والصدقةأن األغ
 كان أول من سري جيوشه حملاربتهم، τ؛ فإن اخلليفة األول أبا بكر εعند وفاته أبدوا هذا الرتوع

  .وأخذ حقوق الفقراء منهم

                                                 
 .22: ت، ص.د) 05: ، م17: عمان، دار ضياء للنشر والتوزيع، ع(الداعية األديب، مجلة األدب اإلسالمي، ...مد الغزاليالشيخ مح:   عيسى باطاهر) 342(

ني المعرفة الدينية في ميدا: "، ومنها"الخلل الكبير في سياسة الحكم والمال عندنا: "فمنها.   آثيرة هي عبارات الغزالي التي تجمع بين سياستي الحكم، والمال) 343(

 .وغيرها آثير"... ال شك أن في األمة اإلسالمية تخلفا في سياسة الحكم، وسياسة المال: "، ومنها..."الحكم والمال لم تكن تنبع من آتاب اهللا، وسنة رسوله



إذ بدأ . عاليم اإلسالملكن املؤسف؛ هو عدم استمرار اجملتمع اإلسالمي باألخذ، والتطبيق لت
التصدع يضرب أسسه بظهور بوادر الطبقية؛ اليت ما لبثت أن حتولت إىل حقيقة ثابتة يف كافة أحناء 

 بسبب تكدس األموال ،العامل اإلسالمي، كاشفة الستار عن طبقة غنية مترفة، وطبقة فقرية بائسة
  . اخلطورة، ومزالق بالغة األضرار وهو ما أدى إىل آثار بالغة .يف األوىل، وغياا عن الثانية

وقد تناول الغزايل الطبقة املترفة بالنقد، وأكد أا وليدة لتقصري احلكام، وفسادهم، مث نقل 
 منطلقا من رؤية -يف نقله ذلك- فكان ،صورة دقيقة عن واقعها، وحقيقتها، ومكانتها يف اجملتمع

لطبقة خطر داهم يتهدد احلياة اإلنسانية،  أن هذه ا؛القرآن الكرمي؛ اليت قررت ضمن ثالثة نقاط
  : وميأل مستقبلها بالغيوم، والرجوم، وبيان ذلك كما يأيت

 أن املترفني أعداء كل إصالح، وأم خصوم احلق املتألبون ضده يف كل زمان، ؛يقرر القرآن": أوال
اب ومكان، تكاد ال تنبت دعوة للحق، والشرف حىت ينأوا عنها متخذين حنوها صفة أحز

وما أَرسلْنا ِفي {: ومن هنا وجه إليهم القرآن ااما عاما، وأحلق م وصفا ثابتا فقال… املعارضة
 وقَالُوا نحن أَكْثَر أَمواالً وأَوالداً وما نحن  قَريٍة ِمن نِذيٍر ِإلَّا قَالَ مترفُوها ِإنا ِبما أُرِسلْتم ِبِه كَاِفرونَ

  . )345(")344(}معذَِّبنيِب
وذا الوصف تتحدد أوىل أخطار هذه الطبقة على اجملتمع، فهي ترفض احلق، وختاصم أي 
طريق، أو نية لإلصالح؛ ألا تظن نفسها من طينة أخرى، وتعتقد أن أمواهلا تغنيها عن العمل، 

سعي للدنيا واآلخرة؛ والسعي، وتضمن هلا الترفع، والتسلط على غريها، متناسية يف كل ذلك أن ال
  .هو مفتاح النجاح لكليهما، وال جمال العتداد مبال، أو جاه

جبوار -  أن الطبقات املترفة مصدر فساد عظيم، ومثار فنت متجددة، وأا؛يقرر القرآن": ثانيا
 تشبه املستنقع الراكد، ال تزال يج منه جراثيم املرض، وتنبعث منه -غريها من طبقات األمة

إن أساس التأخر، وسبب الدمار الذي يصيب األوطان، والشعوب؛ هو من هذه … حلمىروائح ا
وِإذَا أَردنا أَنْ نهِلك قَريةً أَمرنا مترِفيها فَفَسقُوا ِفيها فَحق علَيها الْقَولُ فَدمرناها {الطبقات 
دائما عن مشاغل العمل، وأسباب الكفاح،  ومرجع ذلك إىل أن حياة الترف حتول .)346(}تدِمرياً

  . )347("وال يتسع امليدان فيها إال للبطالة، واللهو
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 الذي يعج ،وهذا تعبري دقيق عن أحوال الطبقات املترفة قدميا، وحديثا يف العامل اإلسالمي
 بأفراد تأسرهم شهوام، وتوجههم إىل ولوج عامل امللذات الذي ال حتده حدود، وال تعيقه قيود،

إم يتخذون حطام . وهم يف مسلكهم هذا إمنا يلحقون األذى، والضرر بأنفسهم، وبغريهم
الطبقات الفقرية البائسة وقودا لشهوام، ويسعون دوما إىل إدامة سلطتهم، وسيطرم على هذه 

أما أن يسمحوا بتسلل دعوة . الطبقات، ليسترتفوا ثرواا، ويستغلوا جهدها، نظري قضاء مآرم
  . قظهم، أو بادرة توجههم إىل طريق النهوض، والتخلص من أغالهلم فذلك هو األمر املستحيلتو

 أن هذا املسلك الذي اتبعته طبقات األمة املترفة كان سببا يف إحلاق ؛وهلذا أكد الغزايل
اهلوان، والذل، والضعف بالشعوب اإلسالمية، وممهدا لسقوطها أمام أول ضربة لالستعمار 

  .ما تبع ذلك من زيادة ختلفها احلضاري، وتكريس تبعيتها التامة لغريها من األمماخلارجي، و
 أن املترفني أعداء الشعوب، وأن على الشعوب اليت تريد احلياة الكرمية يف ؛ويقرر القرآن ":ثالثا

ذعان الدنيا، واحلياة السعيدة يف اآلخرة، أال توايل هؤالء الطغاة، وأن تأىب الدخول يف طاعتهم، واإل
ربنا ِإنا أَطَعنا سادتنا وكُبراَءنا فَأَضلُّونا السِبيال {ألوامرهم، وإال كان مصريهم مصري القائلني 

   .)348(}ربنا آِتِهم ِضعفَيِن ِمن الْعذَاِب والْعنهم لَعناً كَِبرياً) 67(
بأن مرياث األرض، وخريات الدنيا، ذلك أن عقلية هؤالء املترفني تقوم على زعم كاذب، 

وذا التفكري املنحرف .)349("وتصريف األمور، كل أولئك ليس إال احتكارا هلم، ووقفا عليهم
 ،للمترفني، املعادي لكل دعوات اإلصالح، والنهوض خوفا على مصاحلهم، وحرصا على مآرم

أما اإلذالل، . ذا، واحتقارا هلميأيت التأكيد على أن موقف املسلمني منهم جيب أن يكون عداء، ونب
  . فإنه لن يكسبهم إال مزيدا من جرعات التخلف، والضعف، واالحنطاط؛والتملق هلم

 هو حتليل لوضع الطبقات املترفة يف اجملتمع اإلسالمي، كما تناولته الرؤية ؛إن ما سبق ذكره
اليت اعتربها الغزايل - بائسة أما عن الطبقات الفقرية، املعوزة، وال.القرآنية، وكما عرضه الغزايل

؛ فإا حظيت أيضا باهتمام الغزايل، وحتليله -احلطام الذي توقد به الطبقات املترفة شهواا احلمراء
  .ملعاناا، وأوضاعها يف اجملتمع

 أن الفقراء الذين تستغل ثروام، وتسترتف جهودهم، ال ينالون إال شىت أنواع ؛وهو يرى
وإذا كان اخلليفة األول قد أنفذ جيشه، ليأخذ من األغنياء الباخلني . إلذاللاحلرمان، واآلالم، وا

 فإن هؤالء الفقراء أصبحوا يف واقع اليوم ؛ هلمΙحقوق الفقراء املساكني، ويرد إليهم ما فرضه اهللا 
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إم اليوم وكر . يتقامسون الغنب بكل أنواعه، دون أن يكترث حلاهلم أحد، أو ينتصف حلقهم طرف
راض املختلفة، وزاوية للجهل املظلم، ال يعرفون استردادا حلقوقهم من األغنياء، بل إم لألم

  .يضطرون إىل تسخري كل ما ميلكونه خلدمة األغنياء، وزيادم ماال، وبطرا، واستعالء
ذا االضطراب الواضح يف سياسة املال بني خمتلف أرجاء العامل اإلسالمي، والذي يتبلور 

ان األموال يف طبقة واحدة؛ كانت النتيجة احلتمية اضطرابا يف األوضاع االقتصادية يف ميل، ورجح
برمتها، واضطرابا يف األوضاع االجتماعية أيضا، نظرا ملا ساد اجملتمع من الرذائل، واجلرائم اليت 
 تغلغلت بني املسلمني، وانتشرت بني أغنيائهم، وفقرائهم على حد سواء، وقد بلغت شأوا بعيدا من

وقد حتدث الغزايل عن أكثر هذه . اخلطورة ملا متثله من عقبات يف طريق اإلصالح، والنهوض
  :اجلرائم، واآلفات انتشارا يف العامل اإلسالمي، موردا ثالثة هي

 فأما . وهي جرمية خلقية، واجتماعية تصدر من األغنياء، والفقراء على حد سواء: السـرقة-1
 فإن ؛ عن تلبية ضرورات احلياة يلجئهم إليها، وأما األغنياء فألن حاجتهم، وعجزهم؛الفقراء

 فهم ينهبون .االختالس، واجلمع اجملنون لألموال، يدفعهم إىل حتصيلها بشىت الطرقعلى إدمام 
 أن القضاء على جرمية ؛ ويرى الغزايل.أموال الدولة، ويعتمدون على الرشوة بشكل كبري جدا

عندما تفتح أبواب العمل : " بقوله-يف الغالب-ادية الدافعة إليها السرقة يكون مبنع األسباب امل
وتضبط مصادر الكسب، وحتدد أسباب امللكية، وقيمتها، وعندما يعرف نور احلياة، ونور العلم 
طريقه إىل املشردين من أبناء األمة، وعندما حيول تعطل الطبقات املترفة إىل عمل، وتستثمر أمواهلا 

  .)350("عندئذ تقل جرائم السرقة حقا.  يفيدون ا، ويفيدون منهايف املشروعات اليت
وهي كذلك جرمية خلقية، واجتماعية بالغة اخلطورة على كيان اجملتمع اإلسالمي، :  الزنـا-2

 فاألغنياء يدفعهم غناهم الكبري، وترفهم املمتد إليها، يف حني .ويتقاسم ارتكاا األغنياء، والفقراء
تصادية كعقبة املهر، ومشكلة الدخل، أهم معسرات الزواج على الفقراء، مما تشكل العوائق االق

 أن الدين الذي حيرم هذه اجلرمية، ويشدد التحذير ؛ويرى الغزايل. يدفعهم إىل ارتكاب جرمية الزنا
 أن يقضي عليها، بل إن حماربة هذه اجلرمية تتطلب أمرين -بالكالم اجملرد-منها، ال يستطيع لوحده 

ا حماربة الفقر لتيسري الزواج، واإلنفاق على األسرة، واآلخر مصادرة أسباب الترف لدى أحدمه"
  . )351("األغنياء املترفني
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 وهي حمل اشتراك بني . أما التعطل؛ فإنه كسابقتيه جرمية خلقية، واجتماعية أيضا: التعطل-3
ترفني، وتعطل الفقراء؛ فإن تعطل امل:  نوعان التعطلبأن؛ والغزايل يرى. األغنياء، والفقراء كذلك

املترفني الذين ميلكون األموال الكثرية، والثروات الطائلة، يتركون العمل، ويؤثرون عليه االستمتاع 
 يف حني .بثروام، لظنهم أن أمواهلم هذه لن تفىن، وأم يف مرتبة رفيعة ال جتعل عملهم من الالئق

عمل الذي يكتسبون منه، فيلجؤون إىل التسول، أو يتعطل الفقراء؛ ألم إما عاجزون عن إجياد ال
  . م يتكاسلون عن العمل إللفهم البطالة، والركونأالتشرد، أو الفساد، والعدوان، وإما 

ورغم اختالف التعطل بني األغنياء، والفقراء، إال أن نتيجته عند كلتا الفئتني، كانت من 
الدولة مسؤولة عن إجياد : " ع معا، وهو ما جيعلأسباب ختلف املسلمني؛ ألنه يضر بالفرد، واجملتم

شىت احلرف للعاطلني، وافتتاح أبواب الرزق من أبعد مظاا، حىت تضمن موارد ثرة هلم، 
  .  )352("وهلا

ليست الطبقية، وجرائم السرقة، والزنا، والتعطل املظاهر الوحيدة اليت متيز سياسة املال 
ناك مظاهر أخرى متتد يف خمتلف ميادين احلياة، ومتس شىت  بل إن ه،املضطربة يف العامل اإلسالمي

 وقد أورد الغزايل .قطاعاا، لتحول يف النهاية دون تقدم العامل اإلسالمي، وحترره من التخلف
  : بعض هذه املظاهر األخرى الضطراب سياسة املال وهي

  .تتيح مرور احلاللمل توضع هلا مصايف حتجب احلرام، و مصادر الكسب يف العامل اإلسالمي -1
طرق اإلنفاق يف العامل اإلسالمي مل توضع عليها رقابات قانونية متنع التبذير اجلنوين، ومتنع  -2

  .السفه يف إراقة املال يف غري موضعه
غياب األجهزة املتخصصة يف األمور الفنية، واإلدارية ملعرفة موقع األمة اإلسالمية من األمم  -3

 إضافة إىل غياب قوانني حتكم . بالكسب، وما يعود عليها باخلسارةاألخرى، وما يعود عليها
  . العالقات، وترسم املعاهدات، بني العامل اإلسالمي، وباقي الدول األخرى

من املكتبة اإلسالمية، ومع أنه استبحر عندنا % 50مع أن الفقه اإلسالمي ميثل على األقل  -4
 إال أن العامل اإلسالمي يعرف ضمورا يف ؛ألخرىبشكل كبري جدا، مقارنة مع باقي احلضارات ا

  : بعض املعامالت، وعلى سبيل املثال
التعامل بالربا، :  هناك حنو مخس وعشرين كبرية من الكبائر مل توضع هلا عقوبات، ومن أمثلتها-أ

  .الغصب، الفرار من الزحف، أكل مال اليتيم، الغش، وغري ذلك من املخالفات الكثرية

                                                 
 .   89: الخامس عشر، مصدر سابق، صالدعوة اإلسالمية تستقبل قرنها :   محمد الغزالي) 352(



عمل، والعمال ال تزال صفرا عندنا، وحنن نستوردها اآلن من اخلارج، يف إصابات  قوانني ال-ب
  .)353(العمل، ويف حقوق العامل، وكذلك القوانني اإلدارية، فهي ال تزال جملوبة من الدول الغربية

هذه املظاهر يف حقيقة األمر ما هي إال جزء من حقيقة، وواقع سياسة املال املضطربة يف 
مي، وما ترتب عنها من اضطراب يف األوضاع االقتصادية، واالجتماعية، وإعاقة العامل اإلسال

 وهذا ما جعل الغزايل يناشد املسلمني، وعلى رأسهم القادة، .للنهضة احلضارية من االنطالق
واحلكام أن يعيدوا املال إىل سياسته الرشيدة يف الكسب، واإلنفاق، بعودم إىل حتكيم اإلسالم، 

يف اإلسالم جمموعة هائلة " قوله عن إصالح تداول املال يف اجملتمع بالتأكيد على أن ويف ذلك جاء
فما الذي مينع . )354("من النصوص اليت حتكم تداوله، وتوارثه، وتبني كيف ينفق، وكيف يكسب

من االحتكام إىل هذه النصوص، وتفعيلها؟ خاصة وأن تتبع التاريخ اإلسالمي يبني نتائجها العظيمة 
  . عتمد عليها السلف الصاحل، يف تسيري شؤوم املالية، واالقتصاديةحني ا

  الفساد السياسي: املطلب العاشر
 أن الفساد السياسي كان من أهم عوامل ايار احلضارة اإلسالمية، وختلف ؛يؤكد الغزايل

العامل اإلسالمي بسبب األخطاء اجلسيمة اليت ترتبت عن احنراف سياسة احلكم عن مسارها 
 ولكن . وهذا منذ زمن بعيد،ألسلم، وفقدان احلكام ألسس القيادة الرشيدة ألممهم، وشعوما

طول الزمن كان يزيد الفساد شدة، وحدة إىل أن أسفر يف األخري عن سقوط تام لألمة اإلسالمية، 
ا إن الفساد السياسي عندنا كان السرطان الذي أودى حبضارتنا، ورسالتن: "ويف ذلك يقول الغزايل

  .)355("خالل قرون مضت، إن حكامنا كانوا القشرة العفنة يف كياننا منذ زمن بعيد
وامتداد الفساد السياسي عرب التاريخ اإلسالمي، يدل على أنه من األخطاء القدمية، 
املتجددة باستمرار، مما يربز خطورته الكبرية يف إدامة أخطاء احلكم، ومعاناة اجملتمعات اإلسالمية 

عل ذلك هو السبب يف اهتمام الغزايل كثريا باحلديث عن الفساد السياسي، ومنحه يف ظلهم، ول
درجة كبرية من اخلطورة، واملسؤولية على ما حلق باألمة من هوان، وإذالل أمام غريها من 

ورغم أن حديث الغزايل عن الفساد السياسي كان يسلك عدة طرق إلبراز حقيقة احلكم يف .األمم
 فإنه انطلق من ؛ وأهدافه؛ إال أنه حني تناوله كسبب من أسباب ختلف املسلمنياإلسالم، ودعائمه،

يا أَيُّها الَِّذين آمنوا ال تخونوا اللَّه والرسولَ وتخونوا أَماناِتكُمΥ:}  اآلية الكرمية اليت يقول فيها 
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ندثرت يف ميدان احلكم بالعامل ، لريينا كيف أن األمانات طاحت، وا)356(}وأَنتم تعلَمونَ
  . اإلسالمي منذ زمن طويل

وإلجالء الصورة أكثر، يدعونا الغزايل إىل تقصي التاريخ، وتتبع خمتلف مراحله، وأحداثه، 
، εللوقوف على احلقيقة الثابتة؛ وهي أن احلكم الذي ترسخت مبادئه الرفيعة أيام رسول اهللا 

  : على حمورين أساسيني مهاواخللفاء الراشدين من بعده كان قائما
أن األمر يوسد إىل أهله، فاحلاكم خيتار لكفاءته، وقوته، وقدرته على حتمل منصب خطري  -1

 هي تويل شؤون املسلمني كافة مبا يضمن هلم االستقرار، ؛كمنصب اخلالفة، وحتمل أمانة عظيمة
  . واألمان يف شىت ميادين احلياة

 عنهم بتفانيهم، Ι منصبهم حريصني على نيل رضوان اهللا  أن هؤالء احلكام كانوا يف إطار-2
 أما نيل مطامع الدنيا، وزينتها فذاك الذي مل يعرف .وإخالصهم يف حسن تسيري شؤون رعاياهم
  .عن أحدهم انشغال به، أو حرص على إدراكه

-  فكانت النتيجة أن سار اجملتمع اإلسالمي يف ظل حكم راشد، مل تعرف البشرية مثيال له
. ، حكم نعمت يف ظله الرعية حبياة راقية، ومتطورة، ومستقرة يف شىت األصعدة-ميا وحديثاقد

حاكمها يتعهد بالسهر على إسعادها، وحتقيق مطالبها، وهو متعاون معها على ضرورة بناء 
أما فيما تال . فكانت بذلك سياسة احلكم متوازنة، ومتوافقة بني الراعي ورعيته. اجملتمع، وترقيته

  :  الفترة فقد شهد احلكم سريا يف االجتاه املعاكس، وأصبح نظام احلكم قائما على تلك
 أن األمر مل يوسد إىل أهله؛ فإن احلكام الذين تولوا شؤون املسلمني كانوا بعيدين عن مستوى -1

هذا املنصب، ذلك أن اختيارهم ما خضع ملعيار كفاءم، أو قدرم، ولكنه حنا منحى آخر بعيدا 
  .خطة السلف، هو توريث اخلالفةعن 

أن يرتفعوا إىل مستواه، وال قنعوا "هؤالء احلكام البعيدون عن مستوى احلكم مل حياولوا  -2
، ولكنهم حني تولوا منصب احلكم، وقيادة الشعوب، )357("ماديا، وأدبيا بالعيش يف نطاقه احملدد

ك وباال على الدولة، وسواد اختذوها مصيدة لدنيا عريضة، واستمتاع مطلق، وكانت نتيجة ذل
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، ورهب من مغبة الوقوع فيه حني εوهو ما حذر منه رسول اهللا . )358(األمة، ومستقبل الرسالة
  .)359(»إذا وسد األمر إىل غري أهله فانتظر الساعة«: قال

حفروا "ذه املخالفة الصرحية خلطة السلف يف اختيار األكفاء مين العامل اإلسالمي حبكام 
، وبني مجاهري األمة؛ ألن أهواءهم طافحة، وشهوام جاحمة، ال يؤمتنون على دين خنادق بينهم

كما يرى -، وكان وصوهلم إىل منصب احلكم، وتويل شؤون املسلمني )360("اهللا، وال دنيا الناس
  :      ألنه اقترن باملخالفات الدينية اآلتية؛ إيذانا بفساد سياسي رهيب-الغزايل
  : إمهال الشورى-أوال

 أوىل املخالفات اليت قام ا احلكام املسلمون فيما -يف نظر الغزايل-ن إمهال الشورى كان إ
 فكانوا بإمهاهلم هلا، وختليهم عن إرسائها يف دعائم حكمهم يتنصلون .تال مرحلة اخلالفة الراشدة

  .من احلكم الرشيد، ويتبنون احلكم الفاسد، واملستبد
: ة، وأا فريضة شرعية، وال جمال العتبارها معلمة كما يقالوالغزايل يذهب إىل أن الشورى واجب

، بل إنه يعارض ذلك بشدة، ويؤكد أن احلاكم مطالب باملشورة، "الشورى معلمة ال ملزمة"
        :وإعمال رأي أهل اخلربة، نظرا لوجود النص القرآين الصريح املوجب هلا، وهو قوله تعاىل

احترامه )362( الذي أثر عنه يف عدة مواقفε، إضافة إىل سرية الرسول )361(}وشاِورهم ِفي الْأَمِر{
 اخللفاء الراشدين األربع نللشورى، ونزوله على حكمها فيما ال وحي فيه، وهو ما أثر كذلك ع

  .من بعده
أما من جاء فيما بعد، وزعم أا غري ملزمة؛ فإنه مسيء الفهم ملعىن الشورى، ومدعم 

كام، من رعاة إىل مستبدين، يأخذون برأيهم املفرد، ويتخلون عن النصح، للتحول الذي عرفه احل
واملشورة اليت يقدمها هلم من هم أهل إلدراك األمور على حقيقتها، ويرفضون أية مشاركة هلم يف 

فأصبح الواقع السائد يف ظل حكمهم . اختاذ القرار، خوفا على منصبهم، وحرصا على موقعهم
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مللق، والعبودية، ووسيلة فذة لتكبري الصغار، وتصغري الكبار، وغبط بيئة خصبة للرياء، وا"
  .)363("الكفايات، ورفع التفاهات

 فإا ؛وملا كانت هذه املالمح السيئة؛ هي الواقع الفعلي الذي حتيا فيه الشعوب اإلسالمية
رب العمل،  فهي حتا.تسببت يف إصابة العامل اإلسالمي بالتخلف احلضاري، نظرا ملا تفرزه من آثار

واإلتقان، واإلبداع، وتعادي اجلد، ومنو املواهب، وامللكات، وترفض النقد، واملناقشة، وكل ذلك 
  . ينطوي حتت غياب احلرية، ومصادرا من طرف احلكام املستبدين

لذلك أكد الغزايل على ضرورة توفري احلرية، ومنحها للشعوب اإلسالمية، بعودة احلكام 
 وإرسائهم ملبدأ الشورى كقاعدة ال حياد عنها، مث بلورة عالقتهم برعاياهم يف إىل تعاليم اإلسالم،

على التناصح، والتواصي باحلق، واألمر باملعروف، والنهي عن املنكر، والتعاون على "منط قائم 
 فإن هم قاموا بذلك، وجسدوه .)364("اخلري، ورفض اإلعجاب بالرأي، واالفتيات على اجلماعة

 بعد أن فعلت الطاقات، ،ملؤكد هو انطالق احلضارة اإلسالمية حنو جمدها املأمول فإن ا؛يف أممهم
وحررت املواهب اليت طال كبتها، وتقييدها يف ظل االستبداد السياسي، واحلكم الفردي، وبعد أن 
أعيدت الشورى إىل أداء وظيفتها، بإنشاء جمالس، ومؤسسات جادة، وضخمة، ومنظمة هلا، ال 

  .لى دولة معينة، بل تعم كل أحناء العامل اإلسالميتعود فائدا ع
   : العجز اإلداري-ثانيا

ويعتربه الغزايل ثاين املخالفات الدينية اليت اقترنت باختيار احلكام يف العامل اإلسالمي، 
وكانت وراء األحداث السيئة الكثرية اليت حفل ا التاريخ اإلسالمي، كانشطار بعض الدويالت 

  .سالمية، وإعالن بعضها العداء هلا، خاصة ما ميز أواخر اخلالفة العباسيةعن الدولة اإل
والعجز اإلداري يف نظر الغزايل؛ هو ضعف الدولة، وعدم قدرا على إدارة خمتلف نواحي 
احلياة فيها، نتيجة لفقداا عوامل القوة، والتحكم، والسيطرة املركزية على شىت اجلوانب املنتمية 

ن األمثلة اليت أوردها الغزايل عن هذا العجز قدميا؛ ما حدث على عهد الدولة وم. إىل حدودها
العباسية، فقد عجزت عن استرداد احلجر األسود الذي انتزعته دولة القرامطة من مكانه، بعد أن 
فتكت بقوافل احلجيج لسنني عديدة، ومل تتم إعادة احلجر إىل مكانه إال بتفاهم بني القرامطة، 

  . )365(والفاطميني
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 دليل على فقدان الدولة لزمام السيطرة، والتحكم -كما يذهب إليه الغزايل-وهذا العجز
يف خمتلف أقاليمها، نظرا لسوء السياسة اإلدارية اليت تتبعها يف التعامل مع خمتلف األمور، والقضايا، 

غارق يف والفجوة الكبرية بني احلاكم، وجمتمعه، وشؤون رعيته، فهو منهمك بشؤونه اخلاصة، 
  . أما الرعية فشأا ال يعنيه، وأمرها ال يهمه. أموره الذاتية

إن هذا العجز اإلداري الذي يضرب جبذوره يف أعماق التاريخ اإلسالمي، ال يزال قائما 
 ولذلك فإن .إىل يومنا هذا، وجيد رواجا كبريا يف العامل اإلسالمي، ولكنه أنكى مما كان عليه سابقا

 مسؤولية كبرية فيما -رفقة ضعف اإلنتاج-حد أسباب ختلف املسلمني، وحيمله الغزايل يعتربه أ
مرضان يورثان التخلف السياسي، والفشل "حلق بالعامل اإلسالمي من ختلف، واحنطاط؛ ذلك أما 

  . )366("االقتصادي، بل مها وراء التخلف اإلنساين الذي يوصم به العامل الثالث، وحيرمه كل تقدير
عجز اإلداري القائمة يف واقعنا احلايل، واليت كثريا ما أثارت عجب الغزايل، ومن مظاهر ال
هذا طلب إلنسان يشكو ضرا نزل به، لقد حتولت الورقة الواحدة إىل ملف : "ودهشته ما قال فيه

 فإن اإلدارات يف العامل اإلسالمي تشهد ختلفا .)367("كبري، وما انكشف ضر، وال حتققت مصلحة
وهي وإن استقدمت بعض املظاهر . يبا عن أداء خدماا، وتقدمي العون للمسلمنيرهيبا، وعجزا مر

 ضعيفة الفعالية، وقليلة املردود، -لألسف- فإا ؛الغربية سيما يف برامج التسيري، وخطط العمل
واصطناعها ملختلف مظاهر، وأشكال التعامل ال يزيد حقيقتها العاجزة إال انكشافا، ووضوحا أمام 

  .قاصديها
 -كما يرى الغزايل- فإنه ز؛أما عن السبب الذي أحلق بإدارات العامل اإلسالمي هذا العج

عائد إىل غفلة احلكام، وعدم متابعتهم لكل ما جيري بني رعاياهم، وما حيدث يف أقاليمهم، 
إنه . وانشغاهلم بأمور أخرى بعيدة كل البعد عن حاجات الشعوب، ومتطلبام، وقضاياهم

 حتول عدم : ذاك الذي ولد بعد الشقة بينهما، ومع مرور الوقت، القيادة، واجلماهرياالنفصال بني
اكتراث احلكام مبا حيدث يف دوهلم، وجمتمعام إىل عجزهم عن تدارك أمر ما، أو حل قضية ما، 

  . حني يصادفهم العلم حبدوثها
  : فقدان األجهزة املسؤولة عن الدعوة يف الداخل واخلارج-ثالثا

 أن الدولة اإلسالمية اليت انطلقت على أساس اإلسالم، وضت برسالته، ؛لغزايليرى ا
األداة " كان بدهيا أن تضم ،فازدهرت حضارا، وامتدت حىت بلغت مشارق األرض، ومغارا
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اليت ترقب سري الدعوة يف اخلارج، وتشرف على كياا يف الداخل، وأن يكون هناك رصد يقظ 
لكن الذي حدث هو غياب األجهزة املسؤولة . )368("االنتصارات، واهلزائملألرباح، واخلسائر، و

فقد كان اإلسالم، وقضاياه . عن الدعوة اإلسالمية، سواء داخل العامل اإلسالمي، أو خارجه
آخر األمور اليت تسترعي اهتمام املسلمني، وملا كان زمام أمر كهذا يف يد صنفني من )369(املختلفة

العلماء، واحلكام؛ فإن اجلفوة الكبرية اليت نشأت بينهما، أي بني العلم، : ي مهاأبناء العامل اإلسالم
واحلكم كانت كفيلة بأن تصرف كليهما إىل قضايا جانبية، وإن بدا يف أحيان اهتمام العلماء 

احلكام كانوا يف واد "ببعض القضايا املتعلقة مبسار اإلسالم، ووضع أمته، وموقف أعدائه منه؛ فإن 
  .)370("ولعلهم آخر من يعلم، ويتحركآخر، 

 فإن غياب هذه األجهزة ؛واألكيد أن هذا الوضع خلف آثارا وخيمة على العامل اإلسالمي
حال دون إدراك األسباب الكامنة وراء امتداد، أو انكماش الدولة اإلسالمية، وعلل سقوط 

ويف . رة حلقب زمنية طويلةعواصم إسالمية، بعد أن ازدهرت ا احلياة، وأينعت بني ربوعها احلضا
الوقت الذي ميضي فيه الغرب ضمن خططه لإلجهاز على اإلسالم؛ يبدو احلكام املسلمون، وهم 
. حياولون االبتعاد قدر املستطاع عن إبراز هويتهم اإلسالمية، ويسعون إىل إخفاء انتمائهم إليه

لى هذه الصورة من التنصل فكيف ترتقب منهم الشعوب نصرة لإلسالم، وقضاياه املصريية، وهم ع
  منه؟

إن الذي حدث بسبب تويل هؤالء احلكام قيادة العامل اإلسالمي؛ هو تعرض الدعوة 
اإلسالمية إلشكاليات عديدة، وحتديات كثرية ظهرت منذ زمن بعيد، وبعضها ال يزال قائما إىل 

لتخلف  أحد أسباب ا-كما يرى الغزايل-وهذه التحديات شكلت يف جمملها . يومنا هذا
  :احلضاري يف العامل اإلسالمي، وهي تتمثل فيما يأيت

 يدركون عاملية الرسالة اإلسالمية، -اخللفاء الراشدين-هؤالء احلكام مل يكونوا كسابقيهم  -1
وهلذا فإم مل يرمسوا خطة واضحة معقولة لنشر اإلسالم، ومل يهتموا بتكوين الدعاة احلاملني 

  .من شعوب األرض األخرىلتعاليم اإلسالم ملن جيهلها 
الثقافة اإلسالمية داخل العامل اإلسالمي مل حتظ بتنقية اجلو العلمي، والديين من خرافات كثرية  -2

  . فقيهني، وال واسعي اإلطالعا ألن احلكام ليسو؛شانته، وأزرت به
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هلائلة قصور هؤالء احلكام تبعه ذهول غريب عن معرفة القوى املناوئة لإلسالم، والتغريات ا -3
  :اليت نقلتها من طور إىل طور، وسبب ذلك هو أن

  .انتصارات املسلمني على أعدائهم، كانت توهم احلكام بأن الدنيا دانت هلم إىل األبد -أ
  . املناوشات الواقعة على احلدود، كانت ختدع احلكام عما وراءها -ب
ا انفتح باب الثرثرة يف أحكام نتيجة لالنتصارات الكثرية انفتح باب التنعم على مصراعيه، كم -4

  . العقائد، والعبادات، فاعتلت شؤون الدين، والدنيا بداهة
    .)371( كان ذلك متيحا الفرصة للتتار، والصليبيني الذين مزقوا الدولة اإلسالمية شر ممزق-5

 عن قصور احلكام جتاه اإلسالم، ورسالته، وعدم -يف جمملها-إن هذه اإلشكاليات املترتبة 
؛ كان من األسباب اليت خنرت كيان الدعوة -اخللفاء الراشدون-ل املشوار الذي بدأه سلفهم إكما

اإلسالمية، وسامهت يف ختلف العامل اإلسالمي، خاصة يف جانيب الثقافة اإلسالمية، واالمتداد 
أنه وعلى الرغم من امتداد هذا السبب يف عمق التاريخ اإلسالمي؛ إال . اجلغرايف للرقعة اإلسالمية

عاملية اإلسالم، : الشيء الذي يطرح بإحلاح قضية. ال يزال منتشرا بني العديد من األقطار اإلسالمية
ويؤكد جبدية ضرورة تدعيمها بأجهزة دعوية ضخمة وفعالة، داخلية وخارجية كي تتبىن إعادة 

  . إحياء االهتمام بقضايا اإلسالم احملددة ملصري األمة اإلسالمية
   :يانة واملروق حتت ستار الفرق الدينية إخفاء اخل-رابعا

يف املخالفة الدينية األخرية، يتحدث الغزايل عما شهده التاريخ اإلسالمي من مواقف سيئة 
هم من فرق  غفلتهم عما جيري يف جمتمعام، وما تضمه جنبات أممإن ف.يف ظل حكام قاصرين

بعض منها الا لنمو هذه الفرق، وإضمار  كان جماال حيوي،دينية خمتلفة، وانتماءات عقدية متنافرة
   .اخليانة، واملروق، وتربص الفرص املواتية لضرب اإلسالم، وطعن أمته يف ظهرها

وهو ما حتقق هلا حني تعرضت أغلب البلدان اإلسالمية للموجة االستعمارية العاتية، 
مار، وتفصح عن عدائها فتحركت هذه الفرق، ومن أمهها القاديانية، والبهائية لتقدم والءها لالستع

لإلسالم، واملسلمني، وتساعد األعداء يف كسر شوكتهم، وحتطيمهم، مستغلة معرفتها الدقيقة 
إضافة إىل نشرها للقالقل . ملختلف مكونات، وخبايا التشكيلة الداخلية للعامل، واجملتمع اإلسالميني

 بدوامات عريضة لكي ينشغل ا بني املسلمني، كأن تثري دعوة إللغاء اجلهاد، أو أن حتيط نفسها
املسلمون، ويتركوا االستعمار ميضي لشأنه، والغزايل يثبت أن هذه الفرق كانت من إنشاء، 
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وإشراف القوى االستعمارية الكربى، اليت عملت على ظهورها، ونشاطها كي متهد هلا الطريق، 
  .وتسهل عليها مهمة السيطرة التامة على بالد املسلمني، وشعوم

 ألنه يرى أم لو ؛ الغزايل محل احلكام املسلمني مسؤولية كبرية يف نشأة هذه الفرقإن
كانوا مهتمني مبا جيري يف دوهلم، لعلموا ذه الفرق اليت ال متثل اختالفا مذهبيا، أو سياسيا ميكن 

وبعضها التغاضي عنه، ولكنها متثل انقساما عن اإلسالم، فبعضها ألغى فريضة اجلهاد كالقاديانية، 
 فكيف يعقل أن تنمو، وتربز يف العامل .)372(ردد مقوالت املاسونية، ورفع شعاراا كالبهائية

  . اإلسالمي واحلكام يف غفلة منها
أن نستبعد ابتداء من نطاق األمة اإلسالمية، " أن أوىل الضرورات هي ؛هلذا قرر الغزايلو

، وأمسى أتباعها مطايا ألعداء اإلسالم يف هذه الفرق اليت انسلخت بنبواا، وشاراا، ومسالكها
شىت امليادين، وذلك كالبهائية، والقاديانية، واألغاخانية، وفيما وراء ذلك ال جيوز أن تسمى 

  .)373("املذاهب الفقهية، أو االختالفات السياسية فرقا دينية
اء العامل إن هذه املخالفات الدينية، اليت اقترنت بتويل حكام قاصرين لسدة احلكم يف أرج

اإلسالمي، كانت جديرة بأن تسهم يف تضعضع الكيان الداخلي لألمة اإلسالمية، ويئ األجواء 
وهو ما حتقق مع قدوم اجليوش االستعمارية، اليت . لسقوطه أمام أول هجوم يتعرض له من اخلارج

يت كانت عونا مل تلق أمامها سوى عامل مثقل باالنقسامات، والعلل الداخلية، ومليء بالثغرات ال
  . لنفاذها دون كبري عناء، أو شدة دفاع

  األسباب اخلارجية: ملبحث الثاينا
 بأن األسباب الداخلية املنبعثة من املسلمني أنفسهم حتمل الوزر ؛رغم إميان الغزايل الكبري

الكبري يف التخلف الرهيب الذي حلق م، إال أنه ال يهمل إسهام بعض األسباب اخلارجية، اليت 
لطت على املسلمني، ووجهت شراكها إلسقاطهم يف براثن التخلف، ويرى أا مل تتمكن من س

ها، إال بعد أن يأ هلا اجلو الداخلي، ومهدت البيئة اإلسالمية ذنفث مسومها، وبسط نفو
  .الستقباهلم

واألسباب اخلارجية يف نظر الغزايل؛ هي جمموعة من األسلحة اليت وجهتها إليهم قوى 
 عنهم، وأطراف خمالفة هلم يف العقيدة، وأمناط احلياة الفكرية، واألخالقية، بغية إحلاق اهلوان أجنبية

  . م، وإزاحتهم عن منصب الصدارة احلضارية، اليت ما تولوها إال جلدارم ا، وأهليتهم هلا
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نه وهذه األسلحة جيملها الغزايل يف العدو اللدود للعامل اإلسالمي؛ وهو االستعمار، لك
يفصلها إىل حمورين بالنظر إىل الشكل الذي تربز فيه، والطبيعة اليت متارسها يف عدواا على العامل 

االستعمار العسكري؛ وهو زحف اجليوش الغربية على أغلب :  وهذان احملوران مها.اإلسالمي
 الثقايف؛ واالستعمار. بلدان العامل اإلسالمي، لتحقيق أهداف عسكرية، أو سياسية، أو اقتصادية

وهو غزو فكري، وعقدي جملتمعات العامل اإلسالمي بغية نيل أهداف من نوع آخر؛ هي تشويه 
معامل الشخصية اإلسالمية، وحماولة صرفها عما تعتنقه من دين، ومبادئ، وأخالق لتتبىن أفكارها 

د تساعد  باإلضافة إىل أهداف أخرى ق.هي، أو أن تبقيها خاوية الفكر من أية عقيدة، أو فكرة
  .الغزو العسكري على بسط نفوذه يف مناطق معينة بتهيئة اجلو الستقباله
 فإن غاياته، وأهدافه موجهة ؛إن الغزايل يذهب إىل أن هذا االستعمار، وإن اختلفت أمناطه

بدقة فائقة، وعناية مركزة لنيل مطالب مشتركة؛ هي القضاء على اإلسالم، مبحو كل آثاره من 
  . واستغالل كل ما جيدونه يف العامل اإلسالمي من ثروات، وخريات حلسامحياة املسلمني، 

وهلذا السبب أعلن الغزايل يف مواضع كثرية عن تبنيه الدفاع عن أمته، واستماتته يف رد هذا 
فكانت دعوته صارخة إىل ضرورة ختليص العامل . العدوان املسلط على اإلسالم، واملسلمني

 ألن ذلك هو ؛ار احلاقد، وإزالة كل آثاره، ورواسبه من حياة املسلمنياإلسالمي من هذا االستعم
 .الضمان املقدم لتحقيق الوحدة اإلسالمية، اليت سينعم العامل اإلسالمي يف ظلها بالتفوق احلضاري

وكيف أنه يرى . والثقايف وفيما يلي سأحاول عرض نظرة الغزايل إىل حموري االستعمار العسكري،
وط احلضارة اإلسالمية من جهة، ومن جهة أخرى كيف أنه ينسب نشأما إىل إسهامهما يف سق

  .)374(قرون عديدة يف املاضي، رافضا كل إيهام بأما ولدا مع ميالد اهلجمة االستعمارية األخرية
   العسكري)الغزو(االستعمار : املطلب األول

تها الدول األوروبية، كان حديث الغزايل عن االستعمار حديثا عن اهلجمة الشرسة اليت شن
واليت متكنت جبيوشها، وقواا، وأسلحتها من إحكام قبضتها على أغلب البلدان اإلسالمية، وبسط 
هيمنتها عليها، بعد أن انفرط عقد العامل اإلسالمي، وباتت أغلب أجزائه تترنح حتت ضربات 

  .الدول االستعمارية األوروبية
فترة ضعف مث سقوط -يته مع هذه الفترة لكن االستعمار العسكري؛ وإن ظهرت بدا

 متتد يف أعماق التاريخ، وتتصل بفترة فشل -كما يؤكد الغزايل- إال أن جذورها -اخلالفة العثمانية
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بل منذ اصطدم اإلسالم بالنصرانية، وانتصر "، )375(احلروب الصليبية اليت هامجت الدولة اإلسالمية
  .)376(" كثرية غدت جزءا مهما من دار اإلسالمعليها يف آسيا، وإفريقيا، وأخذ منها بالدا

 الذي تزعمته دول أوروبية عديدة ينضم حتت لواءين؛ أحدمها ،وقد كان هذا االستعمار
هو لواء الصليبية، ويف كنفه فرنسا، وبريطانيا، وهولندا، وإسبانيا، والربتغال، واآلخر لواء اإلحلاد، 

إال أن هذا االختالف البادي يف عقيدة . )377(-االحتاد السوفييت سابقا-وهو ممثل بروسيا 
االستعمار، وأفكاره اليت حيملها إىل مستعمراته يدل على حقيقة ساطعة؛ هي أنه اجته لضرب 

  . اإلسالم، والقضاء عليه
كما يرى - فإا ؛أما عن الدوافع اليت حركت هذا االستعمار، ووجهته هذه الوجهة

ب التشكيك يف ذلك، أو الزعم بأا جمرد دوافع دنيوية دوافع دينية، ودنيوية، وال جي -الغزايل
إن لالستعمار أحقادا : " ويف ذلك يقول.متعلقة بتسخري ثروات، وخريات املنطقة لصاحل اقتصادها

دينية، وأطماعا دنيوية، وكل أهاب يغطي هذه السوءات فهو مجلة أصباغ، ودهون جييدها ممثلو 
لذلك عكف الغزايل، ومن خالل كتب كثرية . )378("لباكيةالروايات يف أدوارهم الضاحكة، أو ا

على كشف هذه الدوافع االستعمارية، وأهدافها، ليزيل الغبش الذي قد ينتاب حقيقته املستخفية، 
ظالم " و،"حصاد الغرور"و ،"كفاح دين" و،"االستعمار أحقاد وأطماع"وعلى رأس هذه الكتب 

  .   وغريها… "من الغرب
  ع االستعمار العسكريدواف: الفرع األول

  : األحقاد الدينية-أوال
 أن األحقاد الدينية كانت أوىل الدوافع، وأهم اخللفيات اليت انطلقت منها ؛يؤكد الغزايل

جيوش االحتالل، وقوى االستعمار، وزحفت حنو بلدان العامل اإلسالمي لتستعبد شعوا، ويمن 
 كتمان الغرب هلذه األحقاد دليل على طيهم هلا وإذا كان املسلمون قد تومهوا بأن. على أراضيها

مع مرور الزمن؛ فإن اهلجوم الذي مت على بلدام، والعداء الذي أعلن ضدهم، كان إيذانا 
حىت إذا صحونا من : "باستفاقتهم من نومهم، وتبدد أوهامهم، ويف تصوير ذلك يقول الغزايل

 الغزاة يطوون أفئدم على مجيع املشاعر اليت  أو استفقنا من بالهتنا، فوجدنا األوروبيني،منامنا
حركت أسالفهم األقدمني حني حاربونا باسم الصليب زهاء قرنني من الزمان، إم هم هم، 
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بغضاؤهم لإلسالم مل تنقص، بل ظلت يف مناء، وسخطهم على أهله ال تزيده الليايل إال 
  . )379("ضراما

 بأن أحقاد الغرب -ولو للحظة-لشك من أجل ذلك شدد الغزايل باستمرار، وحذر من ا
قد نسيت، أو أفلت، مؤكدا أن التفرس يف ج االستعمار، والتمعن يف طرق تعامله مع املسلمني 

يف سياسته ضغائن صليبية مفتعلة ال حتتاج رؤيتها إىل بصر حديد، فهي بادية كاحلة تقطر "تربز أن 
 وعلى رأس هذه الضغائن اهلجوم على كل ،)380("مسا على اإلسالم، وأهله، وعلى العروبة وجنسها

 فإنه ما ادخر .ما ميت بصلة لإلسالم، واحلرص على إلغاء تعاليمه بالنيل من رموزه، ولغته، وشرائعه
وقتا، وهو يقتحم أسوار البلدان اإلسالمية يهدم املساجد، أو حيوهلا كنائس، وحياصر اللغة العربية 

ه على الشعوب اإلسالمية، ويفرضها عليهم لغة حىت يركنها يف بعض الزوايا، ليسلط لغت
للتخاطب، والتعامل، وسعى إىل حمو الشرائع اإلسالمية، واألخالق السامية بني املسلمني؛ بإثارة 

وغري ذلك مما يصرح علنا عما تنطوي … التحلل، ودعوى رجعية الدين، وعدم إسهامه يف التقدم
م، واليت شكلت له أسوأ حمنة مير ا خالل تارخيه عليه سرائرهم من األحقاد، والضغائن ضد اإلسال

  .الطويل
 دون غريهم -خالل هجمتهم-لقد استغرب الغزايل كثريا، وتعجب من موقف النصارى 

 فهؤالء وإن هامجوا اإلسالم، وحقدوا عليه فال .من امللحدين، أو الوثنيني، عباد األصنام، واألبقار
 يرفضون الدين أصال، يتجه -امللحدون-إذ فيما هم  ألم يناقضونه يف كل شيء، ؛عجب هلم

، ويبين كل حيام على أساس عالقتهم برم، -رم- Υاإلسالم إىل شغل الناس بعبادة اهللا 
وكذلك الوضع بالنسبة للوثنيني السذج الذين مينحون صنما، أو بقرة تقديسهم، وخشوعهم فال 

  .  إهلهمعجب أن حيقدوا على اإلسالم، وهو يذكر إهلا غري
مع - فإم أهل كتاب، وأصحاب عقيدة قائمة على عالقة بني العبد، وربه ؛أما النصارى

 فكيف يعقل أن يكون حقدهم على اإلسالم ذه الدرجة -ما يف عقيدم من أخطاء، وحتريفات
اء عياء، أما هذه الضغائن املتوارثة بني أهل الكتاب على اإلسالم، وأمته فد: "الكبرية، يقول الغزايل

 أغلظ، وأشنع -إذا فسدوا-وظاهر أن بغي الكتابيني أنكى من جهل األميني، وأن أهواء املتعلمني 
  .)381("من مكايد السذج
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وبعد كل هذه احلقائق، ال جيب أن يبقى للمسلمني جمرد شك يف أن الدوافع االقتصادية؛ 
األحقاد الدينية هي أوىل، وأهم هي احملرك الوحيد جليوش االستعمار حنو العامل اإلسالمي، بل إن 

الدوافع، واليت مل يزدها مضي القرون، وتعاقب السنني إال أساليب جديدة تعمل لتسيري، وتسريع 
 قيادة العامل -وحدهم-إبادة اإلسالم، وإزاحته من الساحة ليخلو اجملال لدينهم وحده، ويتسىن هلم 

  .  أمجع، واستذالل شعوبه
  :األطماع الدنيوية -ثانيا

مبحاذاة األحقاد الدينية؛ كانت األطماع الدنيوية حترك شهية االستعمار يف نيل ثروات، 
وخريات العامل اإلسالمي، ويرى الغزايل أن التزامن احلادث بني الثورة الصناعية يف أوروبا، 
واد ومتطلبات جناحها القائمة على ضرورة إجياد أسواق واسعة ملنتجاا، ومصادر غنية إلمدادها بامل

 فإن الوضع الذي آل إليه العامل اإلسالمي بعد تقهقر اخلالفة ؛األولية من جهة، ومن جهة ثانية
 كان مؤشرا النطالق الدول األوروبية حنو اقتطاع جزء، أو ،العثمانية، وبداية ظهور عجزه، ووهنه

  . جمموعة أجزاء منه
لثورة الصناعية، وحتقيق وكان هذا التخطيط املاكر يصب يف قوالب كثرية؛ منها إجناح ا

الدفعة القوية، والضخمة لالقتصاد األورويب، إضافة إىل حتقيق الثقل السياسي من خالل توسيع 
-جماالت النفوذ، واهليمنة، وبسط السيطرة على أكرب قدر من البلدان اإلسالمية، وهو يف اعتبارهم

  . استعادة ملا سلبه إياهم اإلسالم قدميا من مناطق عديدة-أيضا
إن الغزايل، وإن حدد دوافع االستعمار بأا دينية، ودنيوية، وقرر أن األوىل كانت أشد 
تأثريا على الغرب، وحتفيزا على تنفيذ هجمتهم بكل شراسة؛ فإنه يرى يف الوقت نفسه أن الدين 

قيق  أو حتΙاحملرك للغرب،مل يكن دينا ساميا بتوجههم، وال مرتفعا مببادئ محلتهم، كنيل رضا اهللا 
ال يعدو أن يكون مطية ألمانيه "ولكن الدين بالنسبة للمستعمر . اإلنسانية، والعدالة االجتماعية

السافلة يف خنق احلريات، وسحق األمم، وتسويغ اجلور، وإبقاء قارات بأكملها بقرة حلوبا حلفنة 
لفاحتني، الذين ،وشتان بني دور الدين، ومكانته يف توجيه املسلمني ا)382("من املغامرين، واخلطفة

كان إسالمهم رمزا لنشر الفضيلة، وإقرار احلريات، وإرساء املساواة، وإعالء قدر اإلنسانية مجعاء 
بعد وصلها الوثيق خبالقها؛ وبني هذا الدين الذي انطلق به األوروبيون كسالح قوي، وحقد دفني، 

  . لغريهم من األمموطمع خسيس، ال يبغون من ورائه إال الظلم، واالستبداد، واالستغالل
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  أهداف االستعمار: الفرع الثاين
متاشيا مع دوافعه؛ انطلق االستعمار األورويب جبيوشه حنو العامل اإلسالمي، رامسا أمامه 

 ؛وقد رأى الغزايل. الئحة من األهداف ينشد حتقيقها، ومجلة من األغراض يبتغي حتصيلها، ونيلها
 املعركة احلامسة ضد اإلسالم، بوالء شديد إلجناح ما أن االستعمار مضى بإصرار، وعزمية، وخاض

فلم يدخر وسيلة إال .  عن إحرازه، وجبهد استوىف كل الشروط-قبل قرون-فشل آباؤه 
واستخدمها، وال أسلوبا إال وسخره، ماض حنو أهدافه اليت سطرها، واليت تناول الغزايل احلديث 

  :ف اآلتيةعنها يف كثري من كتاباته، فكانت أبرزها األهدا
 ألنه ؛القضاء على اإلسالم، وردم منابعه كان اهلدف األول، واألهم لالستعمار العسكري: أوال

  :كان متيقنا أن إحرازه سيكون كفيال بنيله لعدة أمور منها
 إيقاف املدد الروحي، والفكري، واخللقي النابع من تعاليم اإلسالم، وشرائعه لتخريج أجيال -1

يغذي يف إحلاح كل عمل يطرد اإلميان من القلوب، ويشيع "الستعمار ملحدة، ولذلك كان ا
  .)383("املنكر، والفحشاء يف اجملتمع

هدم رسالة حممد من األلف إىل " ألن ؛ كما أنه سيصيب الناحية الفكرية للمسلمني بالشلل-2
ا هذا الياء، وخلق نفر من الكتاب يؤلفون الرسائل، ويدجبون املقاالت، وملء نفوسهم أن حممد

رجل دعي، وأن قرآنه كتاب بشري، وأن التعلق به رجعية بالية، وأن اخلروج عليه طريق التقدم، 
سيصيب نواح أخرى بالضرر الفادح؛ ألن التأثري الفكري على عقائد اجملتمعات، )384("واالرتقاء

  . وسلوكام أمر أكيد
ني خمتلف أجزاء العامل اإلسالمي  السعي إىل القضاء على الوحدة اإلسالمية، واألخوة الرابطة ب-3

بقيام إسرائيل، وأمدا ماديا مبا يعينها على "بوضع الشوكة الكفيلة بذلك؛ فكان أن مسحت أوروبا 
 احتدت الصليبية، واإلحلاد، وقررتا مساعدة -كما يرى الغزايل-وبذلك . )385("القوة، والعدوان

ثة؛ وهو القضاء على اإلسالم، بالقضاء على الصهيونية ألجل نيل اهلدف املشترك بني األطراف الثال
  .الوحدة بني أبنائه

 السعي إىل خفض نسبة املسلمني إىل أقل األعداد، والنسب بعدة طرق، وأساليب؛ كالتنكيل -4
م، وإزهاق األرواح الكثرية منهم، أو اإلبادة اجلماعية هلم، أو جريهم من أوطام إلفناء 
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، مع دمي رموزهم الدينية، واغتيال العلماء، )386(جناس أخرىوجودهم منها، واستبداله بأ
  .واملصلحني، واألئمة لصرف العامة عن الدين اإلسالمي، أو إنالتهم املصري نفسه؛ وهو املوت

 إصابة القاعدة االقتصادية لبلدان العامل اإلسالمي بالوهن، وإحلاق التخلف مبختلف القطاعات :ثانيا
إلفقار الشعوب املغلوبة على أمرها، وب خرياا "يط، والسعي موجها االقتصادية؛ فكان التخط

منها، واختالق أساليب مالية معقدة جلعل البالد املهزومة عالة أبدا على الدول القوية اليت هزمتها، 
  .)387("فمهما زاد إنتاجها فهو ملصلحة الغاصب، ومهما كثر سكاا فهم خلدمته وحده

 مالمح التخلف االقتصادي، واالجتماعي، والثقايف؛ سعى االستعمار جاهدا إضافة إىل جتسيد: ثالثا
حرمان األمم من حقوقها يف احلرية، والكرامة، والعلم، واالرتقاء، وإبقائها معنويا تعاين من "إىل 

، وذلك مبجاة كل احلركات التحررية، والدعوات املنادية )388("شعور الضعة، والتأخر
ر اخلضوع املطلق يف نفسية اجملتمعات اإلسالمية؛ أي قبول هذا باالستقالل، وزرع شعو

 ألنه ميلك زمام كل شيء، ؛االستعمار، واالعتقاد أا لن تستطيع مواصلة احلياة إن هو غادرها
  .)389(ويتحكم يف كل شؤوا، ومصائرها

  آثار االستعمار العسكري على العامل اإلسالمي: الفرع الثالث
فهي مل مل جانبا من . أهداف االستعمار؛ هي أا شاملة، وممتدةإن أول ما يالحظ على 

جوانب احلياة، ومل تغض الطرف عن ميدان من ميادين احتكاك املسلمني ببعضهم البعض؛ سواء 
كانوا أفرادا، أو مجاعات، أو حىت أمما، ذلك ألن ختطيطها مل يكن مرهونا حبقبة زمنية قصرية 

بل إا كانت تعمل حلاضرها وفاء ملاضيها، وختطيطا . ، والوجهةاملدى، أو أطماع حمددة األطر
   .ملستقبلها

ولذلك كانت اآلثار جلية، وراسخة يف واقع املسلمني حىت بعد رحيل هذا االستعمار، 
 متغلغلة يف االقتصاد، والسياسة، والثقافة، -كما خطط هلا بدقة-وكانت . وجر جيوشه معه

خل؛ أي يف كل أبعاد احلياة اإلسالمية، ومن اآلثار اليت ذكرها ا…قوالعالقات االجتماعية، واألخال
  :الغزايل يف كتاباته، ومحلها مسؤولية التخلف احلضاري للعامل اإلسالمي ما يأيت

فقد سار التاريخ اإلسالمي قبل أن يلقي االستعمار : فصل التعليم املدين عن التعليم الديين": أوال
ه موارد العلم، فال يفرق فيه بني علم شرعي، وعلم دنيوي، أو بكلكله على صدره، تتالزم في
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ويف ذلك . )390("مدين، ولكن االستعمار ملا متكن من األمة، استطاع أن ينفذ هذه السياسة املدمرة
إن االستعمار متكن من فصل التعليم املدين عن التعليم الديين يف بالد اإلسالم كلها، : "يقول الغزايل

يف تاريخ اإلسالم طوال العصور املاضية، بل إنه قسم التعليم الديين نفسه وهو شيء مل يعرف 
مما جيب % 01أقساما شىت، ونتج عن ذلك أن خترج أئمة، ووعاظ، ودعاة لإلسالم ال يعرفون إال 

   .)391("أن يعرف
وإذا كان الدعاة، وهم محلة الرسالة اإلسالمية على هذا النمط من التكوين، فكيف 

لغ أهدافه؟ وكيف له أن جيسد قيمه، وتعاليمه يف العامل؟ هذه التعاليم اليت قادت لإلسالم أن يب
احلضارة اإلسالمية باألمس إىل القمم، أضحت اليوم؛ وهي وي إىل القاع بسبب اهلجوم 

  .االستعماري العنيف عليها
 الكلية على بعد أن سيطر االستعمار العسكري على أغلب البلدان اإلسالمية، وبسط هيمنته: ثانيا

أراضيها، وجمتمعاا، استطاع أن حيدث القطيعة بني األمة، وإسالمها بفضل خطته اليت بناها على 
إبعاد اإلسالم عن ميادين احلياة، وبتر كل الصالت، واملسالك اليت متكنه من نفخ روح احلياة فيها؛ 

  .خلا…بدءا باحلكم، ومرورا باالقتصاد، والثقافة
ومت إقصاؤه فعال عن أصول التشريع، "طيطه حني أبعد اإلسالم وهكذا برزت آثار خت

وفروعه يف كثري من الدساتري، والقوانني، كما أبعد اإلسالم عن احلاالت االقتصادية يف أهم 
، وهو ما أدى إىل إصابة الكثري من امليادين بالعجز، )392("املعامالت، وأمسها مبعايش اجلماهري

 اإلسالم عنها كان مبثابة إزالة الدعامة اليت تقوم عليها، وتنتظم على والفشل، وااليار؛ ألن إزالة
جنح االستعمار يف إنشاء أنظمة عربية تتنكر لكتاب اهللا، " أما عن ميدان احلكم؛ فقد . أساسها

وسنة رسوله، وترفع شعارات أخرى؛ إما صرحية يف رفض اإلسالم، وإما خرساء ال تذكره يف 
 تربية، وال تستمد منه يف تشريع، وال توثق به رباطا، وال تبعث به على موطن، وال تعتمد عليه يف

  . )393("تضحية
وإن كان هذا احلال يف العامل العريب، فإن استكمال الصورة يف طول العامل اإلسالمي، 
وعرضه ستكون أشد وقعا، وأشد إيالما؛ ألا تنقل آثارا بالغة اخلطورة يف استبعاد اإلسالم عن 

  .حلاكمة، وهو سر قيامها، وأساس جناحها، ودليل توجيهها ملصاحل العباد، والبالداألنظمة ا
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من اآلثار اليت خلفتها جهود االستعمار العسكري يف العامل اإلسالمي، وأمثرا خططه املاكرة : ثالثا
، باإلضافة )394("وحرصه على ذلك، وهذا عن طريق إحياء اللغات العاميةتدمريه اللغة العربية، "
وجعلها لغة املعامالت، واملراسالت، ومنع تدريس العربية يف املدارس لتنحصر يف ىل فرض لغته، إ

  .بعض الزوايا، والكتاتيب، وحترم مجاهري عريضة من تعلمها
لقد متكن االستعمار العسكري بنجاح كبري من إلغاء اخلالفة اإلسالمية، وإحداث التصدع : رابعا

قامت على أساس بني؛ هو متزيق الرقعة العربية، " أن خطته  ذلك.يف كيان األمة اإلسالمية
واإلسالمية، وجعل كل مزقة كيانا ماديا، ومعنويا ال صلة له باآلخر يف ميدان السياسة الداخلية، 

وكانت نتيجة ختطيطه هذه، حتول األمة اإلسالمية من دولة واحدة إىل أزيد من . )395("أو اخلارجية
 األخرى، يفا منهمكة بشؤوا، بعيدة عن معرفة ما جيري، أو حيدث سبعني دولة، كل واحدة منه

وملا كانت الوحدة . من أفراح، أو آالم؛ ناهيك عن أن تنصرها، أو تساندها إن احتاجت ذلك
 فإن استمرار تشتتها، وتصدعها هو ؛ص العامل اإلسالمي من ختلفهاإلسالمية ضرورة أكيدة خلال
  .   استمرار لتخلفه، واحنطاطه

كذلك جنح االستعمار العسكري يف غرس الشوكة يف قلب العامل اإلسالمي، وتعهدها : خامسا
فإسرائيل اليت تعاونت قوى اإلحلاد مع الصليبية على تنصيبها يف فلسطني، حظيت . بالنماء، والقوة

ري، بالدعم املستمر هلا حىت أصبحت القوة األوىل، واألخطر يف املنطقة كلها، نتيجة للدعم العسك
الساسة "والسياسي الكبري الذي حظيت به، والذي كان يرى أصحابه أنه هدف مهم للغاية، إذ أن 

األمريكيني، واألوروبيني املبغضني لإلسالم، وأمنه يرون يف إقامة دولة لليهود على هذه البقعة من 
أضحى العامل  وقد حتقق هدفهم، و.)396("أرضنا خطوة هلا ما بعدها يف زلزلة الكيان اإلسالمي كله

اإلسالمي بأسره حيسب إلسرائيل ألف حساب قبل أن يصدر تصرحيا لرفض تصرفها، أو نقد 
  .قراراا، أما املبادرات الفعلية؛ فهي ال تزال بعيدة جدا عن واقع املسلمني احلايل

ال شك أن هذه اآلثار شاملة لشىت امليادين، وقائمة يف خمتلف جماالت احلياة اإلسالمية، مما 
 فكل أثر كان .ؤكد أا أسهمت بشكل كبري يف التخلف احلضاري الذي عم العامل اإلسالميي

جال من تلقاء نفسه "ينخر أحد أركان األمة، ويبدد جمهوداا، ويكفي أن االستعمار العسكري قد 
عن أقطار إسالمية، وغري إسالمية دون قتال وتضحيات؛ ألنه كان شديد الوثوق من أن هذه 
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 وهو ما حتقق بالفعل بعد مغادرة هذه ،)397("ستظل ذيوال له تستمد منه، وتعتمد عليهاألقطار 
   .اجليوش

: وامللفت يف هذه النقطة بالذات؛ هي أن الغزايل قد قال هذا الكالم يف كتابه األول
م، أي يف الفترة اليت كانت أغلب البلدان 1947، الذي ألفه سنة "اإلسالم واألوضاع االقتصادية"

مية حتيا يف ظل االستعمار، ومل يكن نور االستقالل قد بدأ يتسلل إليها، وهذا دليل على اإلسال
استشراف الغزايل آلفاق املستقبل، ومدى عمق حتليله لواقع أمته، ومتكنه من وضع فروض، 

  .وتنبؤات ملا سيحدث يف املستقبل
تعمار؛ كان نتيجة للذيول أن البلدان اإلسالمية ستبقى مرتبطة، وتابعة لالسبوإدراك الغزايل 

نعم قد تنسحب جيوش االحتالل، وختتفي السيادة : "اليت خلفها االستعمار وراءه، ويف ذلك يقول
املباشرة، غري أن أوضاعا أخرى ستحل حملها فورا، وتبقى األمم الضعيفة مقودة خبيوط خفية إىل 

إن االستعمار قد يتطور، ويبدل . السادة األولني أنفسهم، أو إىل بديل ال يقل عنهم لؤما، وضراوة
  .  )398("أزياءه وفق األحوال اليت تالئمه، ولكنه باق ما بقي حق ضعيف، وباطل قوي

هلذا انطلقت دعوة الغزايل بضرورة طرد املستعمر، وإعالن احلرب عليه، واالستعانة بشىت 
 جيب أن تتجدد هذه  ألن طرده ضرورة حياة، وقضية ال بد من الفوز ا، ودعوة الغزايل؛األسلحة

األيام؛ ألن دواعيها قد جتددت بعد أن قررت اجليوش االستعمارية أن تعود إىل البالد اإلسالمية، 
  .ولكنها يف هذه املرة أشد تطورا، وأعمق ختطيطا

   الثقايف )الغزو(االستعمار : املطلب الثاين
حلضاري بالعامل إذا كان االستعمار العسكري قد لعب دورا فعاال يف إحلاق التخلف ا

اإلسالمي، وتأخري ضته نظرا ملا حققه من أهداف سياسية، واقتصادية، وعسكرية على حساب 
مل يكن -كما يرى الغزايل-شعوب، وثروات البالد اإلسالمية؛ فإن االستعمار الثقايف، أو الفكري 

يف منط اهلجوم، ونوع أقل منه يف التأثري على املستوى احلضاري اإلسالمي، وهو إن بدا خمتلفا عنه 
  .  فإنه يوافقه يف األهداف املبتغاة، والنوايا املبيتة؛السالح، وطريقة الغزو

كثر خطورة، وأشد بالء من الغزو أمل يهون الغزايل من شأن الغزو الثقايف بل رآه 
 هو والغزو الثقايف. العسكري؛ ألنه احتالل للعقل، يف الوقت الذي يعترب فيه الثاين احتالال لألرض

حماولة لنخر، وتشويه القيم، واملبادئ، واألفكار، واألخالق، وغريها من التعاليم اليت جاءت ا 
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رسالة اإلسالم، دف تشويه اهلوية احلضارية اإلسالمية، أو اقتالع اإلسالم من جذوره، وحمو 
  . آثاره من حياة معتنقيه، بل من احلياة كلها

 أكد الغزايل أنه كان صنوا له، وممهدا له يف أوقات وعن عالقة الغزو الثقايف بالعسكري
والغزو . به أما االعتقاد بأما منفصالن، أو مستقالن عن بعضهما البعض، فال جمال لألخذ. كثرية
       ، والشيوعية-التبشري- ال، ختدم كل منها اجتاها معينا؛ فمنها التنصريـي يتخذ عدة أشكـالثقاف

، ولكن املالحظ على الغزايل وهو يتحدث عن -فصل الدين عن الدولة-والعلمانية , -اإلحلاد-
: أشكال الغزو الثقايف؛ هو أنه يركز على التنصري، والشيوعية، وكثريا ما وردت يف كتاباته عبارة

 أي أنه يقرن الغزو بالعقيدة الدينية اليت حركته، ؛"الغزو الثقايف بشقيه الصلييب، والشيوعي"
  . نفاذ مسومه بإمداده بالعون املادي، واملعنويوعملت على نشره، وإ

  : عوامل امتداد الغزو الثقايف بشقيه يف العامل اإلسالمي-أوال
 كان نتيجة ، أن سر جناح االمتداد، والغزو الثقايف يف أحناء العامل اإلسالمي؛يرى الغزايل

 واألساليب اليت تسلح للفراغ الرهيب السائد فيه، والذي مسح له بشغله، وملئه مبختلف الوسائل،
  :وهذا الفراغ يعود يف نشأته إىل عدة عوامل أمهها. ا
وجود فراغ عقلي، وديين بسبب ابتعاد املسلمني عن اإلسالم احلقيقي، وانشغاهلم بتدين  -1

جمموعة أفكار، وتقاليد، ومسالك "مغشوش، قائم على خليط من املوروثات غري املغربلة، اليت هي 
تشر بني املسلمني، وتتقيد مجهرم ا على أساس أا تعاليم إسالمية، أو نضح خاصة، وعامة تن

  .)399("هذه التعاليم، ومقتضاها، واحلق أن اإلسالم بعيد عنها، أو لعله ينكرها، ويعترض مسارها
فبدل أن يتمسك املسلمون حبقيقته القائمة .  وجود تشويه حلقيقة اإلسالم، وموقفه من الدنيا-2

 فإم اجتهوا ؛ازن بني عاملي الشهادة، والغيب، وعدم ميله إىل أحدمها على حساب اآلخرعلى التو
مد خيمة الغيبيات لتشمل مساحات واسعة من عامل الشهادة، حىت كأن الدين حارس طبيعي "إىل 

  .)400("للطلسمات، واخلرافات، أو كأنه خصم لدود للمنطق العلمي
ب بشقيه الصلييب، والشيوعي؛ كان يقابله ختلف سحيق يف  التفوق الكبري الذي يتمتع به الغر-3

  .العامل اإلسالمي، وتأخر واضح يف شىت القطاعات
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الفوضى العلمية، واالجتماعية الرهيبة اليت يعايشها املسلمون، وحييون يف ظلها كانت ختلق  -4
، وهو ما آل إىل فتوقا غائرة يف تركيبة اجملتمع اإلسالمي، وتنشئ فجوات كثرية يف ميادين عديدة

  .خلا…أزمات شديدة يف احلياة السياسية، واالقتصادية، والعالقات االجتماعية
وهكذا أسهمت هذه األسباب يف خلق فراغ كبري، استغله الغزو الثقايف لدخول العقل 

وقد . اإلسالمي، واحتالل فكره، وثقافته، رامسا أمامه مجلة من األهداف اليت جيب أن يظفر ا
زايل أهداف الغزو الثقايف يف ثالثة نقاط، كرس جمهوداته لنيلها، والفوز ا، وسنوضحها حدد الغ
   :فيما يلي
  : أهداف الغزو الثقايف-ثانيا

 كان يتحرك بإيعاز من ، أن الغزو الثقايف الذي سلط على العامل اإلسالمي؛لقد أكد الغزايل
، متاما كما كانت احلروب الصليبية، الضغائن الدينية اليت يكنها اليهود، والنصارى لإلسالم

واالستعمار العسكري يتحرك ضد العامل اإلسالمي، وهذا ما جيعل حقيقة األهداف بني األطراف 
  : الثالثة غري متباعدة كثريا، وال متباينة، واليت تتمثل يف

بعد إسقاطها إصابة العلوم الدينية يف مقاتلها، "هدف للغزو الثقايف يف نظر الغزايل؛ هو  إن أول -1
عن مكانتها التقليدية، وترتبط بعلوم الدين علوم اللغة، وفنون األدب، فيجب أن تتضعضع هي 

وبتحقيق هذا اهلدف؛ يكون االستعمار الثقايف قد جنح يف القضاء على الثقافة . )401("األخرى
ها إىل البعد اإلسالمية، بتحويل األجيال الناشئة عن تقديس دينها، واحترام لغتها، وتوقري علمائ

. عنها، والتنصل منها مجيعا، مث التوجه إىل األديان األخرى، وإيثارها بعقائدها، ولغتها، وثقافتها
  .وهذا إمنا قضاء تام على الثقافة اإلسالمية مبختلف فروعها

  أما اهلدف الثاين للغزو الثقايف؛ فإنه يتمثل يف القضاء على اإلسالم مبطاردته يف خمتلف امليادين-2
يف ميادين التربية، والتعليم، "اليت قامت على أساسه، وجنحت بقيمه، وتعاليمه، وقد كانت تترصده 

وجناح هذه . )402("والتشريع، وتطوي تقاليده االجتماعية، واألدبية، واالقتصادية، والسياسية
ة د عن اإلسالم، ومرتبطـن أجيال بعيدة كل البعـ متوجا بتكوي-من األكيد-املطاردة سيكون 

 تتبىن أفكاره، وتنتهج أساليبه، وتقدم له والءها؛ ألنه يف نظرها رمز -الصلييب أو امللحد-بالغرب 
أما العداوة، والقطيعة فهي قائمة ضد كل ما حيمل الصبغة اإلسالمية؛ ألنه حيمل . للتقدم، والرقي
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 من كل امليادين،  والغزايل يعترب ذلك سحبا لإلسالم.عوامل التخلف، وااليار الشامل يف نظرها
  .وركنه بعيدا عن حياة الناس، متهيدا الجتثاثه ائيا

اهلدف الثالث للغزو الثقايف كما يوضح الغزايل؛ هو حتويل اهلزائم العسكرية اليت مين ا العامل  -3
اإلسالمي إىل انسحاب عام من كل ميادين احلياة، وارتداد تام عن اإلسالم، وهذا من خالل سعيه 

وحتويل املسلمني " تقدمه الصناعي للعامل اإلسالمي، مقابل استالبه تراثه اإلسالمي بأكمله، إىل بيع
  .)403("إىل شعوب باحثة عن الطعام، واجلنس؛ زاهدة يف الوحي الذي شرفها اهللا به

لقد سعى الغزو الثقايف إىل نيل أهدافه هذه، فبذل جهودا ضخمة، واستخدم وسائل فعالة 
تتمثل أساسا يف العقيدة - لرغم من وجود اختالفات بني شقي الغزو الثقايفوعلى ا. لتحقيق ذلك

 وهلذا فإنين يف . إال أن األهداف تبقى مشتركة بني الطرفني-املوجهة هلا، والوسائل املتخذة فيها
  .حديثي عن شقي الغزو الثقايف سأركز على الوسائل اليت اختذها

  )التبشري(التنصري : الفرع األول
ري، أو التبشري؛ هو حركة صليبية تسعى إىل نشر املسيحية بني خمتلف شعوب العامل إن التنص

سيما املسلمني منهم؛ وهذه احلركة مل تكن وليدة القرن العشرين للميالد، ولكنها متتد إىل القرن 
التاسع عشر للميالد، لتقترن باهلجمة االستعمارية اليت اجتاحت على إثرها القوات األوروبية أغلب 

يف ركاب االستعمار املكتسح يريد أن يضرب اإلسالم "وقد كان التبشري ميشي . البلدان اإلسالمية
 إال أنه يف البداية مل يكن قوي احلركة، وال شديد التأثري، والتغلغل بني .)404("الضربة املميتة

  . املسلمني؛ ألن وسائله كانت حمدودة، وخمططاته كانت يف أطوارها التمهيدية
بدأت اإلمرباطورية العثمانية تضعف مع األيام، ازدادت حركة التبشري يف "ما ولكن عند

وهو ما . )405("الدول اإلسالمية عن طرق املستشفى، واملدرسة، وامللجأ، وأساليب النشر املختلفة
ساعد على تكثيف احلملة التنصريية، ومزامحة أفكارها، وآرائها ملختلف اجملتمعات اإلسالمية؛ اليت 

  .تكون إحداها مبنأى عن املد التبشريي الذي يتسع، ويضيق حسب املخططات املرسومة لهمل تكد 
 ماضيا يف نسق -كما أشرت سابقا-وملا كان التنصري من حيث دوافعه، وأهدافه 

االستعمار العسكري، ومساره؛ فإنه نزع إىل التخلي عن اجليوش، واألسلحة، واالبتعاد عن القوة، 
، )406("يف أزياء جديدة، ساترين خمالبهم بقفازات من حرير"ون هذه املرة والعنف، فجاء الصليبي

                                                 
 .158:  يمتد في فراغنا، مصدر سابق، صالغزو الثقافي:   محمد الغزالي) 403(

  .10: الطريق من هنا، مصدر سابق، ص:   محمد الغزالي) 404(

 .36: معرآة المصحف ي العالم اإلسالمي، مصدر سابق، ص: محمد الغزالي:   أنظر) 405(

 .151:   المصدر نفسه، ص) 406(



. موقنني أن طريق الفكر، والثقافة قد حيقق هلم ضعف ما حققته اجليوش، واألسلحة فيما مضى
العنوان الذي يستر :  أوهلما.لذلك كان على التبشري حتديد أمرين مهمني، ومتكاملني لينطلق منهما

خل، ميضي حتت شعارها ا… وظيفة ثقافية، أو اجتماعية، أو طبية-يف الظاهر-خبيئته، وجيعل له 
  .إىل هدفه
تكوين الظروف اليت تشغل الشعوب حبوار مفتعل، أو قضايا ومهية، أو مسالك حمرية تتبدد : والثاين

وهذان األمران يكفالن له السري بتؤدة، ومتهل حنو . )407(فيها الطاقة، وتتشعب اآلراء، واألهواء
  . هدافه، باالعتماد على الوسائل الناجحة ألداء املهمة على أمت وجههاأ
  : وسائل التنصري 

يف حديث الغزايل عن الوسائل اليت اعتمد عليها التنصري لبلوغ أهدافه؛ أكد أا تتميز 
  :وأورد منها ما يأيت. بالكثرة، والتنوع، والتجدد املستمر

ملضطربة يف العامل اإلسالمي؛ كانت وسيلة ناجحة إن استغالل األوضاع االقتصادية ا: أوال
اعتمدها التنصري يف إنفاذ خمططاته، فإن العامل اإلسالمي الذي شهدت جمتمعاته طبقية واضحة، 
تقامست أطرافها فئة الفقراء املعدمني البائسني، وفئة األغنياء املترفني املستعلني، كان يف أنظار القوى 

هذا التفاوت ملصلحته، ال سيما بعد تلقي "على إثرها التنصري فاستغل  تقدم .الصليبية فرصة ذهبية
تعليمات مشددة أن يبتعد عن اجلدل الديين، وأن يكتفي مثال بتقدمي العون الصحي، واالجتماعي 

كما أن عددا من أبناء املترفني يف الداخل، واخلارج عاش للعربدة، والتسول …للمحتاجني
  . )408("ه، ودينه للعداة املاكريناجلنسي، وكان ظهريا ضد بالد

وذه السياسة املدروسة بدقة؛ كان التنصري يستخدم هذه الطبقية كوسيلة فعالة، مزدوجة 
 ألن ؛فأما الفقراء؛ فإن مساعدم بالغذاء، والعالج، واملأوى كفيلة بالتأثري على عقائدهم. التأثري

ويف تصوير ذلك يقول . ر، والفسوقمعانام تدفعهم إىل قبول العون حىت وهو مقترن بالكف
هذه القارورة تقدمها لك العذراء، : ترى الواحد منهم يقبع حتت سرير مريض ليقول له: "الغزايل

وهذا الرغيف يهديه إليك املسيح، ورمبا فتح مدرسة، ظاهرها الثقافة اجملردة، أو ملجأ ظاهره الرب 
  . )409("ال م حيث يريداخلالص، مث لوى زمام الناشئة من حيث ال يدرون، وم
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وأما األغنياء املترفون؛ فإن إغراقهم يف شىت أنواع الرذائل، وآفات التلذذ كفيل بإراقة 
أمواهلم يف جمالس اخلمر، والبغاء، وبالتايل حرمان أممهم، وأبناء جلدم وعقيدم من االنتفاع ا، 

نصري يف استغالل الفئتني معا لنيل وهكذا جنح الت. أو إنعاش االقتصاد اإلسالمي الذي طال ختلفه
  .أهدافه
من الوسائل املهمة كذلك للتبشري؛ اخلدمات التعليمية، واليت سعت احلركة التنصريية إىل : ثانيا

تقدميها لشعوب العامل اإلسالمي، وحرصت على تدعيمها بالتشييد املكثف للمدارس، واملعاهد، 
 النشر الواسع للصحف، والكتب، واملنشورات، ودور احلضانة، واأليتام، والكنائس، إضافة إىل

 وكل ذلك لتسريع عملية التنصري، وبلوغ -…إذاعة، تلفزة-دون إغفاهلا لوسائل اإلعالم املختلفة 
 استعان -اخلدمات التعليمية-ومن خالل هذه الوسيلة . األهداف املسطرة بأسرع، وأقل اجملهودات
مداد القراء بكتابات هدامة، ومشوهة ملعامل الشخصية التنصري بصنفني من األقالم اليت جندها إل

  :اإلسالمية ومها
كتاب كاثوليك يربطهم باإلسالم عداء قدمي، وحقد دكني، فكان منهم من وجه قلمه للقضاء  -1

عليه، كما كان منهم أولئك املستشرقني الذين درسوا التراث اإلسالمي، وبداخلهم رواسب 
  .حاقدة على اإلسالم، واملسلمني

كتاب حيملون أمساء مسلمة، لكنهم يف أصل تفكريهم ينهلون من املنابع األوروبية اخلالصة،  -2
وهؤالء هم من املستغربني الذين أكد . )410(ويف مسالكهم، ومداركهم يتنكرون لألديان مجلة

إن هذا النفر من محلة األقالم امللوثة أخطر على مستقبلنا من : "الغزايل مدى خطورم بقوله
 فإن النفاق الذي برعوا فيه خيدع األغرار باألخذ عنهم، وقد يقولون كلمات .ألعداء السافرينا

والذي حدث هو أن كال الصنفني قد . )411("من احلق متهيدا أللف كلمة من الباطل جتيء عقبها
تعاونا على جعل املواضيع املنشورة يف الصحف، أو الكتب قائمة على جمموعة من األسس اليت 

  :  الغزايل فيما يأيتحددها
  .  تغليب العامية على العربية يف لغة التخاطب، أو لغة التأليف-1
  .  استهجان أحكام اإلسالم يف الزواج، والطالق، واملرياث-2
  .حتبيذ العري، واالحنالل، والتربج -3
  . بتر الدين من التوجيه القومي، وإبعاده عن برامج التعليم -4
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  . الم، وجتهيل املسلمني العرب يف قضايا األمة اإلسالمية الكربىفصل العروبة عن اإلس -5
  . اصطياد أخطاء من التاريخ اإلسالمي، وجتسيمها لتكون مثال له أمجع-6
  . عرض التاريخ الغريب وسط اويل ختفي فضائحه، وتبدي حماسنه-7
  . إشاعة معلومات غلط عن أعداد املسلمني، وأحواهلم يف أرجاء العامل-8
حتقري علماء اإلسالم، وترويج الشبهات عنهم كأا حقائق، والسكوت املطلق عن رجال  -9

  .األديان األخرى
  .التهوين من العبادات اإلسالمية، والزعم بأن األخالق وحدها تكفي -10
  .إشاعة الشك يف األلوهية بدعوى احلرية العلمية -11
فاجتهت اجلهود أوال إىل فصل الدولة … الغزو التبشريي احلديث تدرج يف حربه لإلسالم -12

مث إىل فصل اجملتمع عن الدين، مث إىل فصل االقتصاد عن الدين، مث إىل فصل األخالق . عن الدين
، واألساس األخري هو وسيلة العلمانية، اليت انطلقت من هذه اجلهود دف الفصل )412(عن الدين

وهو إمنا موجه إىل إقصاء اإلسالم من أي . االتام بني الدين، والدولة مبختلف ميادينها، وقطاعا
  .جمال

 فإن احلركة التبشريية سخرت األقمار الصناعية لتسميم أفكار ؛  وإضافة إىل ما سبق
املسلمني، ونشر الرذائل مبختلف أنواعها بني شرائح اجملتمع اإلسالمي املتفاوتة يف مستوى األعمار، 

يت سخرا، بناء على دراساا العديدة ألمناط التفكري ومستوى التفكري بفضل القنوات الكثرية ال
فكانت توجه . اإلسالمي، وخربا بالتكوين االجتماعي، والثقايف، والفكري للبيئة اإلسالمية

رسائلها التنصريية عرب قنواا اإلذاعية، والتلفزية لشىت الفئات، سواء الصغار، أو املراهقني، أو 
  . مينيالكبار، أو املثقفني، أو األ

ذكر الغزايل وسيلة أخرى للتنصري؛ هي استغالل الصورة املشوهة لإلسالم كذريعة لتنفري : ثالثا
الكهنة األوروبيون قدميا، فقد : الناس منه، وهذه الصورة املشوهة إمنا تقاسم تشكيلها طرفان مها

ضتها ، ويتهجمون على رسالته بزعم معارρظلوا لفترة طويلة وهم يشوهون صورة الرسول
للحقيقة، أو مجعها للحقائق من األديان السابقة هلا، مما رسخ هذه الصورة يف اجملتمعات الغربية 

والطرف الثاين؛ هم نفر من املسلمني الذين شوهوا اإلسالم بفهمهم القاصر لتعاليمه، . لفترة طويلة
  . وتقدميهم صورا خمزية عنه
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ا إىل مقاطعة اإلسالم، واالبتعاد عنه،  انطلق التبشري داعي-كما يرى الغزايل-ومن هنا 
 زاعما أن اإلسالم يسجنها، وينتقص من -خاصة املتعلقة باملرأة-ومنطلقا من إثارته لبعض القضايا 

 ألنه يبيح للرجل منعها من اخلروج، وضرا، ونيل القدر األكرب من املرياث ؛قيمتها، وهو حيقرها
موا ا اإلسالم، وهو منها بريء، ويف ذلك جاء وغري ذلك من القضايا اليت ا… على حساا
إن أعداء اإلسالم هلم . القضايا اليت تثار ضد اإلسالم ال تتصل بعقائده، وال بعباداته: "قول الغزايل

  .)413("مكر سيئ يف استغالل أقوال، وأحوال اجلاهلني به، ال سيما يف ميدان املرأة
سالم، رغم أنه يرفض أن يستغل هذا اجلهل إن الغزايل يعذر الغرب يف جهلهم حبقيقة اإل

لتشويه صورته احلقيقية، أو صرف أبنائه عنه، ولكنه ال يعذر املسلمني، وحيملهم وزر ما حلق 
باإلسالم من اعتداءات، وجمات؛ ألم مل ينقلوا صورة اإلسالم احلقيقية، ولكنهم شغلوا أنفسهم 

الضرب على أيدي اجلرآء على " إىل ضرورة ه اجتبأمور جانبية ال تنفع اإلسالم بل تضره، ولذلك
الفتوى، من أدعياء الفقه، الذين ال شغل هلم يف هذه األيام إال الصياح بوجوب النقاب، وحترمي 

  .)414("التصوير، والثرثرة بأمور ال وزن هلا، وال خري فيها
جدة بني املسلمني، سواء الوسيلة األخرية اليت يستخدمها التنصري؛ هي الطوائف الدينية املتوا: رابعا

كانت مسيحية، أو ملحدة، أو وثنية، فهي تعمل على ييجها ضد اإلسالم، واملسلمني بنشرها 
للقالقل، وحبكها للدسائس بني الطرفني مربزة اإلسالم يف مظهر التعصب، وبأن أتباعه يضطهدون 

نزاعات دامية كثريا ما كل من خيالفهم يف العقيدة، حىت إذا استفحل األمر قامت بني األطراف 
 أن اإلسالم هو الدين الوحيد الذي تنعم يف ؛ذهب املسلمون ضحايا هلا، واملؤسف يف كل ذلك

ظله خمتلف الطوائف باألمان، والسالم، إال أن اجلهود التنصريية تصفه على أنه الدين الذي يزهق 
  . األرواح، ويفرض نفسه بالقوة، والسالح

ال يف إيقاع اجملازر الكاحلة احلاصدة ألرواح املسلمني يف عدة لقد لعب التنصري دورا فعا
يف إحدى -مناطق من هذه املعمورة؛ وقد حتدث الغزايل عن بعضها كاهلند اليت ذبح فيها املسلمون 

أما عن .  حتت غطاء الطائفية الدينية، وباكستان اليت ذبح عند إنشائها حنو مليون مسلم-األحداث
قرأنا من شهور مقتل عشرة آالف مسلم يف تشاد، وهذا اخلرب املشؤوم : "ايلإفريقيا فقد قال الغز

منوذج ألخبار كثرية عن مذابح املسلمني يف إفريقيا الوسطى، منذ بدأ النشاط التبشريي يرسخ 
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وهذه اجملازر املنكرة . )415("أقدامه هناك، والصليبية احلديثة هي املسؤولة عن هذه اجملازر الكاحلة
  .سلمني انتفاضة حقيقية؛ ألا مسلطة عليهم تبتغي إبادم، واستئصاهلم من األرضتستحق من امل

هكذا تعرب وسائل التنصري عن دقة التخطيط، ومكر النوايا اليت ال تزال حترك الصليبيني ضد 
الذي بدأ منذ زمن طويل، ال يزال يلقى التأييد الكبري من  والتنصري. اإلسالم، واملسلمني

لقادة يف خمتلف الدول الصليبية، وهو يعمل باستمرار على جتديد أسلحته، وتقوية احلكومات، وا
  .صفوفه لنيل املعركة اليت خاضها آباؤه، ومحل هو اللواء بعدهم ضد اإلسالم

  الشيوعية راعية اإلحلاد : الفرع الثاين
ذي ظهر يف  ذاك النظام ال.إن الغزو الثقايف يف شقه الثاين كما يرى الغزايل؛ هو الشيوعية

، متبنيا الصبغة االشتراكية املعادية، والرافضة للصبغة الرأمسالية، ومؤكدا أن الصبغة )416(روسيا
االشتراكية هي السبيل الوحيد إىل القضاء على النظام الطبقي، وحتقيق العدل االجتماعي، واملساواة 

  . بني خمتلف األفراد عن طريق إشاعة امللكية اجلماعية ملرافق األمة
لكن هذا النظام، وإن محل يف صورته اخلارجية املظهر االقتصادي، واالجتماعي؛ فإنه يف 
حقيقته انطوى على مبادئ دينية، وأخالقية، وفكرية هدامة تدعو يف جمملها إىل ضرورة خماصمة 

وقد كان الغزايل من أوائل املعارضني هلا، واحملذرين من شرورها، . الدين، وحماربته للقضاء عليه
 أن املذهب ؛لذلك فإنه مل يتوان حلظة عن كشف حقيقتها، وتعرية أهدافها مربزا. ويالاو

وإمنا جاء يتذرع "الشيوعي مل يأت لتحقيق املساواة، والعدالة االجتماعية للمستضعفني، والفقراء، 
  . )")417ا إلعالن احلرب على األديان، وقطع الصلة بني األرض، والسماء، وبني اإلنسان، واهللا

 بأا جمرد نظام اقتصادي موجه خلدمة اجملتمع البشري ؛وهلذا رفض الغزايل وصف الشيوعية
على عمومه، مؤكدا أا تنطوي على عقيدة اإلحلاد الذي يشكل لبها، وأا بذلك دد األديان 
مي مجيعا مبا يف ذلك الدين اإلسالمي، وامجه بشىت الطرق، والوسائل إلزاحته من العامل اإلسال

فيتهيأ هلا اجلو املالئم لعرض، وبسط أفكارها اإلحلادية، وجتسيد تعاليمها االشتراكية، إذ أن انتشار 
  .االشتراكية مشروط بإزاحة أي دين، أو عقيدة من طريقها
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وإذا كانت احلركة التنصريية قد توافقت مع االستعمار العسكري يف انطالقها مجيعا حنو 
 فإن الشيوعية تتفق كذلك معها يف هذه ؛لدين اإلسالمي، ودولههدف واحد؛ هو اهلجوم على ا

فإن الشيوعية مل حتركها الصليبية، وال . األهداف، لكنها ختالفها يف طبيعة الدوافع احملركة هلا
األحقاد الدينية الغابرة، ولكن اإلحلاد هو الذي حركها، ورفض األديان، والعقائد مجيعا هو الذي 

الفكري على العامل اإلسالمي، مع ضرورة االنتباه إىل إا قد تتحد مع دفعها إىل شن غزوها 
  . الصليبية إن رأت يف احتادها حتقيق مصلحة، أو نيل منفعة

وعلى الرغم من تبين الشيوعية يف أوائل عهدها لنمط الغزو العسكري باجتياح جيوشها 
اد السوفيييت؛ إال أا رأت بعد لكثري من األقطار املسيحية، واإلسالمية، وتشكيل ما عرف باإلحت

 قائما -بعد ذلك-ذلك أن تغري منط غزوها حنو اجلانب الفكري، والثقايف فكان غزوها الثقايف 
  . على تصدير اإلحلاد، والكفر إىل شىت أحناء العامل، سيما العامل العريب واإلسالمي

ويستميت يف وقد حتقق هدفها حني وجدت بينهم من يسمعها، ويعتنق أفكارها، بل 
خامرين إحساس بالوجل، والضيق : " وهذا ما أزعج الغزايل كثريا، ودفعه إىل القول.الدفاع عنها

لقد استولت على مساحات واسعة من األرض، . للرواج الذي لقيته الشيوعية يف اآلونة األخرية
مية من فارغي وأعداد كبرية من الناس، واستهوت لفيفا من الشباب يف البلدان العربية، واإلسال

وهو األمر الذي جعل الغزايل يتجه إىل البحث عن علة هذا الرواج . )418("العقول، واألفئدة
  فما هي هذه العوامل، وهذه الوسائل؟ .  الكبري، والوسائل اليت مت االعتماد عليها يف ذلك

  :  سر جناح املد الشيوعي يف العاملني العريب واإلسالمي-أوال
تناقض، وعدم القدرة على قيادة الواء، واخلالشيوعية، وما متثله حقيقتها من  أن ؛أكد الغزايل -1

 إمنا كان جناحها يف استمالة األتباع إليها عائدا إىل ؛دولة بعينها، ناهيك عن قيادة شعوب بأكملها
 وهذا دليل على قيمة اجملهودات، ودقة املخططات .)419("نشاط العارضني ال إىل جودة السلعة"

ها الشيوعيون، وشدة عزمهم على الترويج ملبدئهم دون االهتمام مبدى صالحيته، وموافقته اليت يتبع
  . ملنطق العقل، أو الدين، أو معارضته هلما

 الشيوعية مل تنتشر يف أوساط املسلمني إال بعد أن يأ هلا اجلو الذي يسمح هلا باالنتشار؛ وهو -2
ان دينيا، وروحيا تسببت فيه عوامل كثرية؛ أمهها هذا الفراغ ك. الفراغ الذي يقتضي منها ملؤه
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ابتعاد املسلمني عن الفهم الصحيح، والكلي لإلسالم، إضافة إىل عوامل أخرى بعضها سياسي، 
  . وبعضها اآلخر اجتماعي، زادها االستعمار العسكري درجة أخرى من االيار، والتهاوي

ائل اليت طوعتها خلدمة انتشارها، وبناء على ذلك، استعانت الشيوعية مبجموعة من الوس
وانتقتها بدقة لتبليغ أفكارها، ومبادئها إىل أقصى، وأبعد أرجاء املعمورة، وعلى رأسها العامل 

  . اإلسالمي؛ الذي يشكل فيه االرتباط الوثيق بني املسلمني، ودينهم أكرب التحديات أمامها
  : وسائل الشيوعية-ثانيا

ل، واألساليب اليت اعتمدت عليها الشيوعية يف غزوها ذكر الغزايل جمموعة من الوسائ
  :الثقايف اإلحلادي لشعوب العامل اإلسالمي، ورأى أن أمهها الوسائل اآلتية

كانت حاجة العامل اإلسالمي السياسية، والعسكرية لالحتاد السوفيييت أهم وسيلة انطلقت  -1
سلمني، ونتيجة لتخلفهم الكبري مل يكونوا منها الشيوعية للتسلل داخل اجملتمعات اإلسالمية؛ فإن امل

قادرين على مواجهة إسرائيل اليت أحاطت ا مساعدات الغرب الصلييب من كل جهة، فلما 
وحتت ضغط هذه "وجدوا أمامهم من يعرض املساعدة هلزم إسرائيل، مضوا إىل األخذ ا، 

  . مي داخل أرجاء العامل اإلسال)420("الظروف ترك للشيوعيني أن يتحركوا
كانت أيضا  ولكن الشيوعية اليت قدمت عوا السياسي، والعسكري للدول اإلسالمية،

 ألا ال تفصل بني اجلانبني، وترى أما ؛مترر إحلادها، وتروج الشتراكيتها داخل البالد اإلسالمية
دة من  بأن كل من يرى إمكانية االستفا؛ومن هذه النقطة بالذات، كان الغزايل يعترب. متالزمان

 إمنا هو واهم، ؛الشيوعية يف جانبها السياسي، أو االقتصادي، أو العسكري مع ترك اجلانب الديين
  . وخمطئ

 أا عون هلا يف يئة اجلو، واملناخ يف ؛اهتمت الشيوعية كثريا بوسائل اإلعالم بعدما أيقنت -2
يطوعوا لبلوغ "يوعيون إليها فاجته الش. العامل اإلسالمي الستقبال أفكارها، والترحيب مببادئها

مآرم فإذا الكتب، والصحف، والصور، والروايات التمثيلية، والتعليقات اخلاصة، والعامة متأل 
  . )421("اجلو العريب ذا اللون الداكن

إن الشيوعيني وبعد أن بلغوا مستوى عاليا يف جمال اإلنتاج اإلعالمي، وأدركوا مدى فعاليته 
من أهم وسائل "اضهم ؛ ألنه من أهم وسائل الثورة الثقافية، أو بتعبري آخر إذا سخر يف نيل أغر

االنقالب الفكري الذي ينشدونه، وال شك أن الكتب، والرسائل املؤلفة بذكاء من أمضى 
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. )422("األسلحة يف القضاء على األفكار، والنظرات املعارضة، وبث اآلراء، والتصورات املاركسية
  : ودهم على بث، ونشر، وإذاعة جمموعة من األفكار مثلوبناء على ذلك قامت جه

  .اهللا ليست له حقوق ترعى، فال إلزام بالصالة، والصيام، والزكاة، واحلج" -أ
الروح، واليوم اآلخر بقايا ماض جيب أن تزول، فليسحب ذيل النسيان على هذه  -ب

  .)423("األمور
ترمة، أما الزواج ففكرة خاطئة، ونتيجته  أن العشق عالقة حم؛الترويج للفساد اجلنسي بالقول -ج

، ويكون التعدد )424("يصبح الزنا عملة رائجة، وتصبح تربية األوالد مهمة حقرية، وتافهة"أن 
  .منقصة، أما شيوع املرأة فمكرمة

حماربة امللكية الفردية، وإلغاء املرياث، وإهدار املصلحة الشخصية، بدعوى القضاء على تفاوت  -د
 ؛ وهلذا كان هجوم الشيوعية قويا على اإلسالم.رزاق، وحماربة الطبقية يف اجملتمعالشعوب يف األ

  . )425("أجاز التملك الفردي، وشرع املرياث نتيجة له، وحافظ على األمالك"ألنه 
بعد أن بدت للشيوعيني مقاومة اإلسالم الشديدة للشيوعية، واستعصاء القضاء عليه مبختلف  -3

ذوا وسيلة أخرى هي اإلسالم، فيكون أداة هلدم اإلسالم نفسه، وذلك وفق الوسائل، قرروا أن يتخ
  :اليت سطرها زعماء الشيوعية، وصرحوا ا قائلني)426(جمموعة من القرارات

مهادنة اإلسالم لتتم الغلبة عليه، واملهادنة ألجل، حىت نضمن أيضا السيطرة، وجنتذب  -1
  .الشعوب العربية لالشتراكية

  .رجال الدين، واحلكام املتدينني، واامهم بالعمالة لالستعمار، والصهيونيةتشويه مسعة  -2
  .تعميم دراسة االشتراكية يف مجيع املعاهد، والكليات، واملدارس يف مجيع املراحل -3
 احليلولة دون قيام حركات دينية يف البالد مهما كان شأا ضعيفا، والعمل الدائم بيقظة حملو -4

  …أي انبعاث ديين
ومع هذا ال يغيب عنا أن للدين دوره اخلطري يف بناء اجملتمعات، ولذا وجب أن حناصره من  -5

  … كل اجلهات، ويف كل مكان
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تشجيع الكتاب امللحدين، وإعطاؤهم احلرية كلها يف مهامجة الدين، والشعور الديين،  -6
  …   والضمري الديين

إحالل الرابطة االشتراكية حمل الرابطة قطع الروابط الدينية بني الشعوب قطعا تاما، و -7
  .اإلسالمية، اليت هي أكرب خطر على اشتراكيتنا العلمية

واملطلوب هو هدم … إن فصم روابط الدين، وحمو الدين ال يتمان دم املساجد، والكنائس -8
  .الضمري الديين

  . مزامحة الوعي الديين، وطرد الوعي الديين بالوعي العلمي -9
: ونقول عن حممد…  بأن نزعم هلا أن املسيح اشتراكي، وإمام االشتراكية؛ماهريخداع اجل -10

  …إنه إمام االشتراكيني
جيب أن نفسر تلك القصص الدينية تفسريا … يف القرآن، والتوراة، واألناجيل قصص -11

  .ماديا، وتارخييا
  .جييا من موجدااإخضاع مجيع القوى الدينية للنظام االشتراكي، وجتريد هذه القوى تدر -12
  .إشغال اجلماهري بالشعارات االشتراكية، وعدم ترك الفرصة هلم للتفكري -13
  . الدينية، والروحية بإظهار ما فيها من خلل، وعيوب، وحتذير للقوى املناهضة حتطيم القيم -14
  …واهلتاف لالشتراكية… اهلتاف الدائم ليل ار، وصباح مساء بالثورة -15
  .كار اإلحلاديةنشر األف -16
  . ال بأس من استخدام الدين هلدم الدين -17
اإلعالن بأن االشتراكيني يؤمنون بالدين الصحيح ال بالدين الزائف، الذي يعتنقه الناس  -18

  …جلهلهم
  … تسمية اإلسالم الذي تؤيده االشتراكية لبلوغ مأرا، وحتقيق غاياا بالدين الصحيح -19
 مهادنة الدين، وتأييده وجب أن تكون املهادنة ألجل، والتأييد إذا وجد من الضروري -20
  .حبذر
استخدام : استخدام اإلسالم يف حتطيم اإلسالم، ثانيا: االهتمام باإلسالم مقصود منه؛ أوال -21

  . اإلسالم للدخول يف شعوب العامل اإلسالمي



تار اإلسالم يتم القضاء وباسم تصحيح املفاهيم اإلسالمية، وتنقيته من الشوائب، وحتت س -22
  .)427(عليه بأن نستبدل به االشتراكية 

إن هذه الوسائل املاكرة اليت أخذت ا الشيوعية، وهي تقتحم عقول املسلمني، وتغزو 
أفكارهم، وثقافام استنفذت كل اجملاالت، وسخرت خمتلف األطراف املشكلة للوعي اإلسالمي، 

وقد جنحت الشيوعية يف ترك آثارها يف العامل . تمع اإلسالميوالبانية ألركان اهلوية احلضارية للمج
  . اإلسالمي لفترة زمنية معينة

إال أن اهلجوم العنيف ضدها من طرف أبناء اإلسالم الغيورين عليه، وعلى رأسهم الشيخ 
 من جهة، ومن جهة أخرى تآكل -الذي حتمل نظري دفاعه الكثري من العنت، والعداء-الغزايل 

ن الداخل، واستنفاذها ألغراضها، وإفالس نظامها االقتصادي بسبب مصادمتها للفطرة؛ الشيوعية م
كل ذلك كان كافيا . الذي جعلها تتهاوى أمام ضربات املعسكر الغريب الرأمسايل بزعامة أمريكا
 وعلى الرغم -روسيا-للحكم على الشيوعية بالسقوط يف العامل اإلسالمي، وحىت يف موطنها األم 

رار بعض الدول يف تبين النظام الشيوعي، كالصني مثال؛ إال أن الشيوعية كغزو ثقايف قد من استم
احنسر مده، وتوقف زحفه مع ايار االحتاد السوفيييت، وثبوت فشل الشيوعية حىت يف معاقلها 

  .األوىل
ذا املوقف الذي اختذه الغزايل من االستعمار كسبب خارجي ساهم يف ختلف العامل 

 فإنه ال ؛ أنه وإن محل األسباب الداخلية املسؤولية األكرب يف ختلف املسلمني؛ يبدو جليا،ياإلسالم
أسلحتهم، وجتديد أساليبهم  يهمل تأثري األسباب اخلارجية، وجناح أعداء اإلسالم يف تقوية

باستمرار، ملنع أية ضة مرتقبة، وشل أي حركة تسعى إىل ختليص العامل اإلسالمي من ختلفه 
  . بريالك

وإذا كان العامل اإلسالمي قد جنح يف التخلص من االستعمار العسكري، مث عكف خيطط 
للتخلص من الغزو الثقايف؛ فإنه وجد نفسه بعد زمن يشهد عودة لالستعمار العسكري إليه، 

إنه الواقع املر . باحتالل العراق، وديد إيران، وسوريا، والسودان، مع وجوده املسبق يف فلسطني
  .ذي ميأل األفق بتساؤالت كثرية عن مصري العامل اإلسالمي، وعن وجهة مساره احلضاريال

بعد هذه احملاولة لرصد حتليل الغزايل ألسباب ختلف العامل اإلسالمي، ومنشأ أزمته 
 أن نظرة الغزايل كانت عميقة، وشاملة، ومستوعبة لكافة ؛ ميكن القول،احلضارية املعقدة

                                                 
 .123/128: الغزو الثقافي يمتد في فراغنا، مصدر سابق، ص:   محمد الغزالي) 427(



 بأن الداء نشأ ؛لذلك جاء تأكيده على الدوام. ت مسار احلضارة اإلسالميةاملالبسات اليت اكتنف
من داخل الكيان اإلسالمي، مث منا، واستفحل حىت إذا اصطدمت به أحقاد األعداء، وأصابته 

فاألسباب داخلية، وخارجية، قدمية، . سهامهم هوى على األرض يترنح حتت أثقال التخلف
 هو االبتعاد عن اإلسالم احلقيقي؛ إما ؛حتت عامل مشتركوجديدة، ولكنها مع ذلك تلتقي 

  .قصورا، أو تقصريا حنوه
والغزايل بعد كل ذلك يلفت نظر املسلمني إىل أمر مهم، وهو أال يتسرعوا يف وضع العالج 

  .  ألن التسرع قد يصف العالج القاتل ال الشايف لألمة اإلسالمية؛ألزمتهم
كيف العالج؟ لينتقل بنا املقام إىل : ألزمة، وضراوا وهووبعد هذا يأيت تساؤل تفرضه شدة ا

  . حماولة التعرف على نظرة الغزايل لعالج األزمة، وختطي العقبة الكأداء
فما هي احللول اليت تعيد للحضارة اإلسالمية جمدها، وللعامل اإلسالمي عافيته، كما تناوهلا الغزايل 

  يف فكره؟                        
  
  
  
  
  

  :لفصل الثالثا
  .احللول واملقترحات

   
  .تصحيح الوعي الديين: املبحث األول
  . تصحيح عالقة املسلمني بالدنيا: املبحث الثاين

  
  
  
  
  
  



     
   

       
        

   
          

              
      

  
      
      

  
   :ئةـتوط

مية، وبعـد أن    بعد أن وقف الغزايل على أبعاد األزمة احلضارية اليت تكتنف األمة اإلسـال            
حدد العلل، واألدواء اليت تسببت يف نسج خيوط هذه األزمة، ورسم معاملها، انتقل إىل وصـف                
العالج، وصياغة احللول اليت تكفل لألمة ضة حضارية تعيد هلا عافيتها، وقوا، وقـد كانـت                

التقدم البـشري   دعوته الدائبة إىل استخراج األمة من دائرة التخلف، والعمل على إحلاقها بركب             "
جتسيدا إلصراره على تبين أزمة أمته اإلسالمية، وسعيه املستمر حنـو            )428("الصاعد أبدا إىل األمام   

  .ضبط املشروع احلضاري بالتخطيط الدقيق، واملركز
 قد استوعب   ،وملا كان التشخيص الذي قدمه الغزايل ألسباب التخلف يف العامل اإلسالمي          

       فإن وصـفه للعـالج كـان        ؛واخلارجية، ومنها القدمية، واجلديدة   عدة مستويات منها الداخلية،     
 ومن خالل   . موجها الستيعاب هذه املستويات، من أجل إجناح النهضة احلضارية املرتقبة          -أيضا-

 -الغـزايل - وهو بصدد تقدمي احللول بدت يل جمموعة من األمور اليت اختذها             ،تتبعي ملنهج الغزايل  
  :إمتام عملية العالج، وهذه األمور تتمثل فيما يليكمنطلقات تساعده على 
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 مـن انتـصارات،     -فترة النبوة، واخلالفة الراشدة   - إن تأثر الغزايل مبا عرفته الفترة الذهبية         :أوال
وأحداث تارخيية عظيمة؛ كان بارزا يف معاجلته ألزمة العامل اإلسالمي احلالية، فقد كان ميزج بني               

 ما هو قائم يف هذه األيام، بغية الوصول إىل احللول الناجعة، ومـن              ما جرى يف تلك الفترة، وبني     
إنين أكتب يف الـسرية     : "؛ وهو حيدد منهجه يف الكتابة قائال      "فقه السرية "ذلك ما ذكره يف كتابه      

 -كمـا قلـت   -كما يكتب جندي عن قائده، أو تابع عن سيده، أو تلميذ عن أستاذه، ولست               
ن يكتب عنه، مث إنين أكتب، وأمام عيين مناظر قائمة مـن تـأخر              مؤرخا حمايدا مبتوت الصلة مب    

 أو  ،املسلمني العاطفي، والفكري، فال عجب إذ قصصت وقائع السرية بأسلوب يومئ من قـرب             
من بعد حلاضرنا املؤسف، كلما أوردت قصة جعلتها حتمل يف طياا شحنة من صدق العاطفـة                

وهذا داللة أيضا علـى إميـان        .)429 ("التأخر املثري وسالمة الفكر، وجالل العمل، كي أعاجل هذا        
الغزايل بضرورة دراسة التاريخ اإلسالمي بعمق، لالنتفاع من أحداثه، واالستفادة من جتاربه، وعربه    

  .يف مواجهة األزمة القائمة
يعتمد الغزايل يف حتديد عالج التخلف احلضاري على جمموعة من املؤشرات اليت تـساعده              : ثانيا

يف تعريف على أحوال أمتنا : "بة العلل يف مكامنها، وجتنبه اخلطأ يف العالج، ويف ذلك يقول       على إصا 
أميز األمراض املوروثة عن الوافدة حىت ال أضل العالج، وال أمسح لألعراض املتشاة أن ختـدعين                

تارخيه عن جراثيمها املختلفة، ويف تلمسي لألدوية أفرق بني اإلسالم من مصادره املعصومة، وبني              
وأنـا  -وعندما أخطـئ    …  أو ثقافيا  ،املتفاوت بني مد وجزر، وسواء أكان هذا التاريخ سياسيا        

 وهذا دليل على حرص الغـزايل       .)430(" أكون أطوع الناس ملن يأخذ بيدي إىل الصواب          -خطاء
  .على حتري الدقة، واحلذر يف وضع احللول العالجية، مع االعتراف بإمكانية اخلطأ أثناء ذلك

 ألن التخلـف    ؛يؤكد الغزايل على مدى أمهية عامل الزمن يف برء العامل اإلسالمي من أدوائه            : ثاثال
 زمنـا طـويال   -أيـضا -الذي استغرق زمنا طويال حىت أصبح يف صورته املعقدة احلالية، يستلزم      

عالج أمة ظلت قرابة ألف عام رفيعة القدر مث هوت مـن            " فإن   ؛للقضاء عليه، والتحرر من قيوده    
 فـال   .)431("الق دائخة الفكر، مضطربة اخلطو، ال ميكن أن يتم بكلمات مرجتلة، وأحكام نزقة            ح

جمال إذن لتسرع املسلمني يف نيل أهدافهم، بل عليهم أن يفكروا بعمق، ويعملوا بتؤدة لتحقيـق                
  .ضتهم املنشودة
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بلهم بسبب مـا    على الرغم من ختوف الغزايل الواضح، وقلقه إزاء وضع املسلمني، ومستق          : رابعا
 إال أنه يتفاءل بنهضة العامل اإلسالمي، ؛اعترى حيام من ختلف كبري، وتبعية مطلقة لألمم األخرى   

إن األمة اإلسالمية قد مترض، ولكنها ال متوت، إن األمة اإلسالمية قـد تبلـى ولكنـها                 : "قائال
راب مث تكشف اجلذوة    إن املسلمني يشبهون جذوة نار حتت تراب، ال بد أن ينفخ هذا الت            … جتدد

 وهذا إمنا يتعلق حبقيقة اإلسالم الذي ال ميوت، ورسالته الـيت        .)432(" وتألقها ، وحرارا ،عن دفئها 
الشروق " فإن   ؛ وال تضيع، ومهما تعرض العامل اإلسالمي لتفريط أبنائه، واعتداء خصومه          ،ال تبلى 

اك، فسوف يغلب الشعاع كل     احملمدي لن يدركه أفول، ولن حتجبه مداخن تنفث سوادها هنا وهن          
، وهذا التفاؤل إمنا هو حافز لدفع املسلمني حنو ولوج مشروعهم احلـضاري بثقـة،               )433("دخان  

  . وعزم، وأمل كبري يف استعادة جمد اإلسالم، وحضارته
 فإنه حـدد    ؛وإذا كان الغزايل قد انطلق من هذه القناعات لعالج األزمة احلضارية القائمة           

م يف إطارمها توجيه اجلهود، وتكريس املساعي النهضوية، وهاتان اجلبـهتان           بعد ذلك جبهتني، يت   
جهدنا يتـوزع علـى     : "عالقة املسلمني بدينهم، وعالقتهم بدنياهم، وهو ما يتضح من قوله         : مها

جبهتني متوازيتني، إحدامها تقوم على تصحيح الوعي الديين، واألخرى تنعشنا من اإلغماءة الطويلة    
 والغزايل إمنا وجه جهـوده      .)434(" عن الدنيا، فبقينا يف موضعنا وغزا غرينا الكواكب        اليت غبنا فيها  

  :إىل هاتني اجلبهتني نظرا العتباره
أن ختلف املسلمني الذي كان عامله الرئيسي ابتعادهم عن اإلسالم، وختليهم عن تبنيه كنظام              : أوال

و قصروا يف فهمه، وفقه حقيقتـه،       شامل، ومنهج متكامل يف شىت ميادين حيام بعد أن قصروا، أ          
ال يتم القضاء عليه، والتخلص من قيوده إال بعودة املسلمني إىل فهمه فهما صحيحا، واسـتيعاب                
حقائقه، وتعاليمه كما فهمها، واستوعبها املسلمون األوائل، ال كما محلته طيات التاريخ اإلسالمي   

  .من الفهم الصحيح، والسقيم
ة اليت ناوأت اإلسالم لزمن طويل، مث أجهزت على شـعوبه، وبلدانـه،             أن القوى اخلارجي  : ثانيا

وفرضت عليهم سيطرا، ونفوذها، مل تبق مكتوفة األيدي، بل إا استغلت كل ذلك يف تقويـة                
 وقد متكنت بعد طول ختطيط، وجهد مـن بلـوغ           .كفتها احلضارية، وتغليب املوازين لصاحلها    

  . املسلمون، وختلفوا بشكل كبري جدا يف حني تأخر.حضارة راقية، ومزدهرة
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وهلذا يستوجب على املسلمني أن يعيدوا صلتهم، ويوثقوا عالقتهم بعلوم الدنيا، ودراسات            
الكون، وال بد هلم أن يتعلموا من غريهم ما دامت موازين القوة يف أيديهم، وعوامل التفـوق يف                  

فإم لن ينالوا مرضاة اهللا، ولن حيـرزوا         ؛أما أن يتقوقعوا على ذام، وينعزلوا عن الدنيا       . جهتهم
  .احلضارة اإلسالمية اليت ينشدوا

  
  
  
  
  

 
  ي  ـي الدينـح الوعـتصحي: املبحث األول

حرص الغزايل، وهو بصدد وصف العالج ألزمة العامل اإلسالمي على إبراز األمهية الكبرية             
كان سببا رئيسيا فيما أصام من      اليت متثلها عالقة املسلمني بدينهم، وكيف أن ضعف هذه العالقة           

وهلذا استغرب كثريا من  مسلمي القرون األخـرية، وتعجـب مـن             . ذل وهوان، وختلف كبري   
اعتقادهم بإمكانية حتقيق التقدم، وإحراز االزدهار، وهم يف منأى عن اإلسالم، أو يف كنف إسالم               

ة على املسلمني عموما، وعلى      أن اإلسالم لوحده هو ويل النعم      ؛ مؤكدا .ناقص، أو جمزأ، أو مشوه    
 دخلوا التاريخ وعرفتهم القارات املعمـورة،       -باإلسالم وحده - العرب"العرب خصوصا، إذ أن     

ففضل اإلسـالم علـى   ! ولوال اإلسالم ما جاوزوا جزيرم، وملا كان لديهم شيء يقدمونه للناس      
   .)435("العرب ال ينكره إال أفاك جريء

ملسلمني بأسرهم، وهلذا تتجلى أمام املسلمني حقيقة هـذا         وما يقال عن العرب، يقال عن ا      
الدين، وفضله عليهم، ويتأكد هلم أن أي تقدم، أو تطور هو مرهون مبدى متـسكهم باإلسـالم،                 
ومشروط بأن يكون هذا التمسك قائما على وعي صحيح، وفهم متكامل له، ال يشوبه نقص، وال              

  .هد الصدر األول لإلسالميعتريه دخن، أو شوائب، متاما كما كان على ع
وسعيا من الغزايل إىل تصحيح الوعي الديين للمسلمني، وتوثيق صلتهم بتعاليم اإلسـالم،             

حسب ما خلصت   - ومبادئه؛ فإنه حدد جمموعة من العوامل الكفيلة بتحقيق ذلك، وهذه العوامل          
  : تتمثل فيما يأيت-إليه من خالل تتبعي لفكر الغزايل
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   إىل اإلسالم احلقيقي العودة: املطلب األول
 أن أول عامل يكفل للمسلمني تصحيح وعيهم الديين، هو عودم إىل ؛يرى الغزايل

اإلسالم احلقيقي ال إىل األيام العجاف اليت عرفها تارخيهم اإلسالمي الطويل، وهذه العودة تتم من 
ماء بواجبهم يف محل خالل أمرين؛ أوهلما تلقي اإلسالم من منابعه األصلية، وثانيهما قيام العل

  .رسالة اإلسالم، وتنوير اجلماهري الغفرية بتعاليمه الكرمية
  العودة إىل املنابع األصلية لإلسالم : الفرع األول

القرءان : يلح الغزايل على أن معرفة اإلسالم احلقيقي منوطة بالعودة إىل منابعه األصلية وهي            
شأة اإلسالم، وانتشاره بني ربوع املعمورة، ومهـا        الكرمي، والسنة النبوية الشريفة، فهما مصدرا ن      

واإلسالم . أساس انتصاره على األعداء، وصده للضربات اليت ما انفكت امجه، وتغري على أتباعه            
 ر؛ أو قصو  ، ميثل الدين الوحيد احملفوظ إىل األزل، والقادر على مسايرة الزمن، دون عجز            -ما-

ِإنا نحن نزلْنا الـذِّكْر وِإنـا لَـه         {د كتابه الكرمي بالصون      قد تعهده باحلفظ حني تعه     Ιألن اهللا   
دين الفطرة السليمة، ودين العقل الراشد، وهو ـذه الطبيعـة           "، وجعله بذلك    )436(}لَحاِفظُونَ

   .)437("الفطرية الفكرية مفتوح جلميع الثقافات، ومفتوح أمام مجيع احلضارات، واألجناس
: ن الكرمي، والسنة الشريفة، قائال    آباستمرار على حاجة املسلمني إىل القر     وهلذا أكد الغزايل    

إن اإلسالم يقوم يقينا على الكتاب والسنة، وقد اتفق العلماء على أن الكتاب الكرمي هو األصـل   "
وعالقة املسلمني بقرآم هي أمسى العالقـات، وأرسـخها،        … األول، وأن السنة مبينة، ومفصلة    

ع نفوسنا للقرآن الكرمي يشكلها بتوجيهاته، وهداياته، ويضبط اهتمامها بشعب     ولذلك جيب أن ند   
  . )438("اإلميان فال يطغى فرع على أصل، وال ميوت فرع بإزاء أصل

 فإن الغزايل جيعلها مشروطة بأمرين كي تكون صـحيحة          ؛وإضافة إىل ضرورة هذه العودة    
  :)439(وموفقة؛ وهذان األمران مها

 إىل العقائد، واألخالق اإلسالمية، وإزالة الركام الكثيف مـن اجلهـل،            ال بد من رد الروح     -1
فإنه من املستحيل   …والتخبط الذي ترزح حتته أمتنا، ورفع املستوى الثقايف املنحدر يف كل مكان           

  … إقامة إسالم صحيح وسط مجاهري استهلكتها اخلرافة، والفوضى
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مية، وجعل األوضاع االقتصادية متفقة مـع       وال بد من رد الروح إىل النظم السياسية اإلسال         -2
  … مناهج اإلسالم، وأهدافه

 ،والغزايل بذلك يبني للمسلمني ضرورة احتكامهم إىل القرآن الكرمي يف شـىت أمـورهم             
مستنريين دي السنة النبوية الشريفة، وشروحها، وتفصيالا اليت ال تتناقض أبدا مـع القـرآن               

وعلى املـسلمني أن يفهمـوا       …ل جممله، أو ختصص عمومه    الكرمي، وال تعارضه، ولكنها تفص    
حقيقة ما تضمنه هذين املصدرين من أصول، وفروع، وكليات، وجزئيات، فيكون عملـهم ـا     

إىل -وقد أوضح الغزايل جزءا مهما من هذه العـودة          . مجيعا وفق ما تقتضيه الظروف، واألحوال     
مي، وقواعد النظام االقتصادي يف اإلسالم،       من خالل عرضه لدعائم احلكم اإلسال      -القرآن والسنة 

  .)440(كما قررها، وحددها أستاذه حسن البنا
 مـا حيقـق     -القرآن والـسنة  - أن املسلمني لن جيدوا يف غري هذين املصدرين          ؛واألكيد

أهدافهم، ويوازن بني متطلبام الدنيوية، واألخروية مهما بدت هلم متضادة، أو متقابلة، ذلك أن              
يضع املوازين القـسط بـني الربانيـة        " الدين الوحيد الذي حيقق مبدأ التوازن فهو          هو ؛اإلسالم

واإلنسانية، بني الوحي والعقل، بني الروحية واملادية، بني األخرويـة والدنيويـة، بـني الفرديـة          
ع واجلماعية، بني املثالية والواقعية، بني املاضوية واملستقبلية، بني املسؤولية واحلرية، بـني االتبـا             

 كما أنـه    .)441("واالبتداع، بني الواجبات واحلقوق، بني الثبات والتغري، بني االعتزاز، والتسامح         
اجتماع معان وأمور يكمل بعـضها      "الدين الوحيد الذي حيقق لإلنسانية مبدأ التكامل الذي هو          

بعضا، وال يستغىن بأحدمها عن اآلخر، لكي يؤدي اإلنسان رسالته كاملـة يف عمـارة األرض،                
فليس العلم مقابال أو مضادا لإلميان يف نظر اإلسـالم،          … وخالفة اهللا وعبادته كما أمر اهللا تعاىل      

  . )442("إمنا هي معان يكمل بعضها بعضا …وال يف واقع األمر، وليس احلق مقابال للقوة
 فإن ذلك يثبت أن     ؛وبناء على هذا التوازن، والتكامل الذي ال يتحقق إال يف ظل اإلسالم           

ة من حظ اإلسالم وحده دون سائر األديان، ويكفي رصد التاريخ اإلسالمي، ومعرفة ما بلغه    الرياد
مل أر أقـدر مـن      : "املسلمون من حضارة، وقوة إلدراك هذه احلقيقة اليت عرب عنها الغزايل بقوله           

القرآن الكرمي على اقتياد اإلنسان إىل احلق والرشد، وترشيحه حلسنات اليوم والغد، ومل أعـرف               
  .)443(" وإنارة الظلمات،أقدر من حممد عليه الصالة والسالم يف حل املشكالت
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والغريب أن دينا مبثل هذه الدرجة الرفيعة، والعظيمة يبتعد عنه أتباعه، ويتجهون إىل غريه              
 إم مهمـا    .وهيهات أن ينالوا شيئا، أو يبلغوا شأنا      . يطلبون العون، وينشدون التقدم، واالزدهار    

 ألم سيدركون أن ما كفله هلم من رقـي،          ؛ فإم سيعودون إليه   ،تاهوا عن اإلسالم  ابتعدوا، أو   
وازدهار مل يكفله دين آخر ألتباعه مبثل هذا النمط من التوازن، والتكامل، والشمول، وسيفهمون              
قيمة القرآن الكرمي، والسنة الشريفة كمنابع لبناء احلضارة اإلسالمية املتينة، وسيعملون على وعي             

  .قائقها، وجتسيدها يف حيامح
وقد اقترح الغزايل جمموعة من النقاط اليت يتم من خالهلا خدمة اإلسالم، وفهمه على الوجه 

  : الصحيح بني تابعيه، ومعتنقيه، ومن أمهها ما يأيت
 واملتطـورة يف خدمـة      ،جيب على املسلمني أن يستفيدوا من علوم العصر، ومعارفه املتنوعة         : أوال

لعلمي للقرآن الكرمي، وهذا إلحداث االستمرارية، والتواصل مع جهود أسالفنا يف خدمة            اإلعجاز ا 
املسلمني األولني اخترعوا علوم املعاين، والبيان، والبديع، والنحو، والـصرف          " فإن   ؛القرآن الكرمي 

 خلدمة اإلعجاز البياين يف القرآن الكرمي، وخدمة هذا الكتاب حتتاج إىل جانب ذلك حاجة ماسـة               
خل، واجلهالة ذه العلـوم     ا…إىل علوم األحياء، والفيزياء، والكيمياء، والفلك، وطبقات األرض         

 خيانة إنسانية عامة لرسـالة      -مع كوا خيانة دينية   - خيانة خمزية لإلسالم، وكتابه الضخم، وهي     
  . )444("أبينا آدم الذي أهلم األمساء كلها، وجعلت له األرض ذلوال، وساد فيها الرب والبحر

 أم مطالبون خبدمة دينهم، وإعالء كلمة اهللا تعاىل من أجل إعادة الصلة             ؛فليدرك املسلمون 
تلك الصلة اليت ستمكنهم من بناء حضارم، وهداية البشرية مجعاء إىل طريـق             . الوثيقة باإلسالم 

  . الرشد بعد أن ينجحوا يف تبليغ اإلسالم على صورته احلقيقية
زعزعـة القـرآن      اإلسالم قد بذلوا جهودا جبارة حملاربة اإلسالم، فحـاولوا         إذا كان أعداء  : ثانيا

الكرمي يف نفوس املسلمني، وحمو السنة النبوية من قلوم، وجعلهم حييون بعيدا عن اإلسالم، بـل                
ويف ذلـك  . ومتنكرين له؛ فإن املسلمني مطالبون بالتحرك السريع، واليقظة الفائقة ملا حياك ضدهم       

جيب أن تردم الفجوة اليت بيننا، وبني اإلسالم، وأن تقف فورا احلرب الفاجرة             : " قائال يلح الغزايل 
، سيما والعامل اإلسالمي بأسره يشهد هذه احلرب الضارية اليت          )445("املعلنة على تعاليمه، وأشياعه   

 ؛، وعلى الرغم من جلوءه إىل الغرب وحضارته       -ورموزه, مبصادره، وتعاليمه -تستهدف اإلسالم   
   .إنه مل يكسب إال مزيدا من األزمات، واملشكالتف
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ولذلك جيب على املسلمني أن يعيدوا وجهتهم إىل اإلسـالم، وأن يكرسـوا فكـرهم،               
وجهدهم لفهمه الصحيح، وفقهه العميق، فيعيدوا إحياء ما اندس بني جنبات القرون من حضارة              

  . اإلسالمية لألمم، والشعوبإسالمية زاهرة، ويرجعوا إىل األذهان، والعيان صورة القيادة
موازاة مع اجلهود العدائية اليت وجهها خصوم اإلسالم ضده، كانت هناك جهـود هدامـة               : ثالثا

 إذ أن بعض أبنائه ممن ينعتهم الغزايل باألصـدقاء          ، وهي ناحية اإلسالم   ؛تعمل من الناحية األخرى   
وهم يضنون أم ينصرونه، فهؤالء     اجلهلة، كانوا يهدمون اإلسالم من حيث ال يعلمون، وحياربونه          

قد اهتموا كثريا بإثارة القضايا اخلالفية، ومنحها حيزا كبريا، وصورة ضخمة مل جين منها الـصف                
  .اإلسالمي إال الفرقة، والتشتت، والتصدع

الدعوة " دفع بالغزايل؛ ويف الكثري من املواضع إىل إنكار هذا املسلك، وتأكيده أن              وهو ما  
 ألن  ؛)446(" يقبل فيها عرض القضايا اخلالفية مهما كانت مهمة عنـد أصـحاا            إىل اإلسالم ال  

املسلمني أمجعني، والدعاة منـهم     "عرضها يسيء إىل اإلسالم، ويهدد أمته بالتمزق، كما أنه نادى           
يف " وأن ينحصر اخلـالف الفقهـي   ،)447("خاصة أن تكون نظرم إىل اإلسالم نظرة كلية شاملة      

، رافـضا   )448("اإلسالمي، والضمري الراغب إىل اهللا، احلريص على مرضـاته        حدود الفكر العلمي    
بذلك ما يقوم به بعض املسلمني من االشتغال ببعض الفروع أو األجزاء، وتصويرها على أا الدين    

 هـذا يف    .بأسره، فينطلق الدفاع املستميت عنها، والرفض املطلق ألي خمالفة هلا، أو تغاض عنـها             
فيه غري املسلمني شىت السبل، وخمتلف الطرق اليت تسمح هلم باالحتاد، والتكتل            الوقت الذي يسلك    

إنه أمر مستغرب أن يسهم أبناء املسلمني يف حماربة دينهم من حيث            . للتعاون على ضرب اإلسالم   
  ! ال يدركون

 يؤكد الغزايل على ضرورة حماربة التدين الفاسد الذي يعطل العمـل يف الـدنيا، ويـرفض                :رابعا
سخري الكون خلدمة اإلنسان، ويدعو املسلمني إىل التدين احلقيقي الذي يقوم على العمل، والبناء،              ت

كما أنه يقوم على إدراك عظمة اخلالق بـإدراك عظمـة           . وتأمل الكون، وتسخريه خلدمة البشرية    
العظـيم،  إميان باهللا   " أنه   ؛وقد حتدث الغزايل عن حقيقة التدين الصحيح، وفائدته، فبني        . خملوقاته

 اليت تعين الـسيادة     ،وشعور باخلالفة عنه يف األرض، وتطلع إىل السيادة اليت اقتضتها هذه اخلالفة           
  . )449("على عناصر الكون، وقواه
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تصحيح الفكر الديين، والقصور الديين لدى املسلمني خاصـتهم،         "وهكذا اجته الغزايل إىل     
سالم واألوضاع االقتصادية، اإلسالم واملنـاهج      اإل: وعامتهم، وكان هذا بارزا بينا يف كتبه األوىل       

دستور الوحـدة   : وغريها، مث ازداد ذلك بروزا، وتأكدا يف كتب املرحلة األخرية         … االشتراكية
واهتمام الغزايل هذا؛ إمنا هو دليل على يقينه بـأن التـدين            . )450("الثقافية بني املسلمني، وما بعده    

 فـإن   .عمل اإلسالمي حنو إحداث النهضة احلـضارية      احلقيقي ضروري لدفع وترية التخطيط، وال     
استعادة املسلمني للفهم السليم، والوعي الصحيح لدينهم سيكون بداية موفقة المتثاهلم، وجتسيدهم    

  .التعاليم اإلسالمية اليت ستبين، وتشيد صرح احلضارة اإلسالمية من جديد
  لة اإلسالممالدور الفعال حلَ: الفرع الثاين
ملوازي لعودة املسلمني إىل منابع اإلسالم األصلية، يضيف الغزايل األمر الثاين،           يف اجلانب ا  

واملتمثل يف الدور الكبري الذي ميثله محلة اإلسالم، والعاملون حتت لوائه، واملساعد علـى حتقيـق                
ية، العودة إىل اإلسالم احلقيقي، نظرا ملا ميتلكونه من قدرة على توجيه احلياة السياسية، واالجتماع             

  . خل، وترشيدها حنو األهداف املرجوة، واألغراض املسطرةإ… والثقافية
 أن العامل اإلسالمي الذي حييا يف ظل أزمة حضارية معقـدة حيتـاج إىل               ؛ويؤكد الغزايل 

كثريا "علماء، ودعاة تتوفر فيهم شروط معينة، وخصائص حمددة، وهو يرى أن يف العامل اإلسالمي               
تنقصهم خصائص معينة لينجحوا يف إبالغ رسالته، وإدخال أكرب عدد من           من الدعاة إىل اإلسالم     

الناس فيها، ولوال أن يف اإلسالم طبيعة االنتشار، والتمدد لسهولة تعاليمه، وجتاوا مـع الفطـرة                
لوقف حيث بدأ، أو النكمشت رقعته وزالت، وسبب ذلك أن أغلب الطرق اليت يعرض ا حتتاج                

، وهلـذا فـإن     )451("احلنكة واإلخالص والتضحية، وهي اآلن خصال نادرة      إىل مزيد من املهارة و    
الغزايل حرص على إيراد بعض اخلصائص اليت ال بد من توفرها يف محلة اإلسـالم، والعـاملني يف                  

  : ميادينه املختلفة، ومنها ما يأيت
   : إرادة اهللا واآلخرة-أوال

ملشتغلني يف سبيل ضة قضاياه املختلفة       أن العاملني يف جمال خدمة اإلسالم، وا       ؛يرى الغزايل 
وجتردهم للرسالة اليت حيملوا، بعيدا عن األطماع الدنيويـة، أو          , Ιمطالبون بإخالص نواياهم هللا     

إن استغالل الـدين    : "األغراض الشخصية اليت ال ختدم اإلسالم، وال تعز أمته، ويؤكد ذلك بقوله           
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أن يتحلوا مبجموعة مـن     … لدعاة، والعلماء، والفقهاء  لذا ينبغي على ا   ) 452("للدنيا جرمية اجلرائم  
املؤكدة مدى صلتهم باهللا تعاىل، وارتباطهم به، واستحضار رقابتـه يف           ) 453(الصفات، واألخالق 

  .كل أعماهلم، وجل أشغاهلم
أن يتجرد لرسالته اليت يؤديها، وأن "إن الغزايل ينشد من كل داعية إىل اهللا، وخادم لدينه 

غل، وأن يعامل الناس بقلب مفتوح فال يكون أنانيا، وال حاقدا، وال حتركه يكون شغله الشا
 فهو خياطب اآلخرين، وينبغي أن يلتمس ،الرتوات العابرة، وال ينحصر داخل تفكريه اخلاص

األعذار للمخطئني، وأال يتربص م بل أن يأخذ بأيديهم إذا تعسروا، كما ينبغي أن يكون على 
 سواء كانوا ملحدين ينكرون األلوهية، أو كتابيني ،على اختالف منازعهمبصر بأساليب األعداء 

، والقدرة على استحضار هذه الصفات، واخلصائص إمنا تنطلق من القدرة )454("ينكرون اإلسالم
  .، واحلرص على نيل ثوابه ورضوانه يف اآلخرةΙعلى إخالص العمل هللا 

  : سعة املعرفة-ثانيا
اخلصائص الواجب توفرها يف الدعاة إىل اهللا، والعاملني يف احلقل  أن من أهم ؛يعترب الغزايل

 أي أن جيمعوا بني شىت العلوم، ؛اإلسالمي سعة املعرفة، وغزارة الثقافة اإلسالمية واإلنسانية
 ألن ذلك يعترب ؛واملعارف، وأن ال ينحصروا يف جمال دون آخر، أو يؤثروا كفة على أخرى

  . )455("توى، واحلكم، والقضاء، والدعوةمصيبة، خصوصا مع التصدر للف"
الدعوة إىل اهللا تتطلب من املنتصب هلا "وهلذا أحل الغزايل يف العديد من مؤلفاته على أن 

اطالعا غزيرا على القرآن الكرمي، وعلى سرية الرسول؛ بوصفها التطبيق العملي الرشيد لروح 
األديب إلرساء دعائم اإلسالم، وإبالغ القرآن، مث سري اخللفاء، واألصحاب يف جهادهم املادي، و

فإذا استكمل الداعية هذا النصيب الواجب بقي عليه أن يدرس عامله الذي يعيش … رساالت اهللا
  . )456("فيه دراسة فحص، واستقصاء

ودراسة الداعية لعامله إمنا هي مرتبطة بكل ما يعج به هذا العامل من علوم، ومعارف، 
تدريس الفيزياء والكيمياء، واألحياء واجلغرافيا، وبعض "ا فإن ودراسات كثرية ومتنوعة، وهلذ
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األولويات يف اجليولوجيا، والفلك أمر حيتاج إليه املشتغلون بالدعوة حىت ال يصعد جمنون منربا، 
  .)457("ويكذب باسم اإلسالم وصول األمريكيني إىل القمر

أن حيرزوه، ويتوفروا عليه وانطالقا من هذا الزاد العلمي، واملعريف الواجب على الدعاة 
للتمكن من خدمة دينهم، ورسالتهم؛ يوجه الغزايل نقدا شديدا لكل من يعتقد بأن الزاد العلمي 

دين اهللا ال " أن ؛للدعاة جيب أن يقتصر على العلوم الدينية فقط، وينعتهم بأنصاف املتعلمني مبينا
ارة اإلنسانية الذكية، الثرثارون يف عامل يقدر على محله، وال على محايته الفاشلون يف جماالت احلض

 ألم يصنعون فراغا علميا يف العامل اإلسالمي، ويسهلون ؛)458("الغيب، اخلرس يف عامل الشهادة
للغزو الثقايف سبل االمتداد فيه، والتغلغل بني نواحيه، وميهدون بذلك للقضاء على املستقبل 

  . احلضاري للعامل اإلسالمي
على ضرورة مطاردة هذا الصنف من الدعاة، والفقهاء، وإجياد البديل وهلذا حث الغزايل 

 املستضيئني بالكتاب، والسنة، ،هلم من الدعاة املستنريين بشىت العلوم الكونية، واملعارف الدنيوية
  .والتاريخ اإلسالمي، والقادرين على خدمة دينهم، وأمتهم

  : التوازن االجتماعي-ثالثا
 والعاملني يف جمال الفكر، والعمل اإلسالمي عليهم أن ال يفقدوا يرى الغزايل أن الدعاة،

التوازن االجتماعي وهم بصدد عالجهم لألخطاء، واالحنرافات السائدة بني اجلماهري، ويبني 
 أم إذا فقدوه، فستكون مواقفهم متباينة، وغري قائمة على الفقه الصحيح لسنن اهللا ؛الغزايل

ضج احلقائق، واستوائها يف اجملتمع، وبعيدة عن األساليب، والتقنيات الكونية، املبينة لكيفية ن
املدروسة، واملضبوطة لسري الدعوة اإلسالمية، وستكون هذه املواقف موزعة بني خيارين اثنني؛ 
. أحدمها هو رفض اجملتمع، وتأثيمه، ومن مثة اخلروج عليه لتغيريه رغبة يف حتقيق نتائج عاجلة

من اجملتمع، واعتزاله، واهلروب منه بسبب إحباطات عدم احلصول على واآلخر هو االنسحاب 
  . ، وكال اخليارين ال يستفيد منهما اإلسالم، وال تنتفع منهما األمة)459(هذه النتائج العاجلة

أن يكونوا أصحاب إميان، وأصحاب "وعليه جيب على الدعاة، واملهتمني بإصالح اجملتمع 
، ويف الوقت نفسه عليهم )460("غبة يف التغيري إىل ما هو أفضلغرية على حرمات اهللا، وأصحاب ر
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أن يكونوا مطلعني على التجارب املاضية، ومدركني حلقيقة السنن الكونية يف تغري اجملتمعات، واليت 
  .تضبطها مشيئة اهللا تعاىل

  : استخدام العقل-رابعا
رورة استخدامهم  وهي ض؛يضيف الغزايل خاصية أخرى للعاملني يف ميدان خدمة اإلسالم

العقل ال بد منه، إنه أمثن هدية أعطاه اهللا خلقه، وقد أحصيت : "للعقل، وإمعام للفكر، قائال
 يف القرآن الكرمي، فوجدا تكررت يف ستة عشر موضعا، ومعىن هذا أن }أويل األلباب{كلمة 

  . )461("الذين خيدمون اإلسالم جيب أن تكون هلم عقول كبرية
 ألنه حيرك ؛يف أن العقل ميكن من دقة التخطيط، وصحة التصميمويوضح الغزايل ك

اإلنسان إىل التأمل، والتفكري، واإلبداع، ومن مثة حتقيق الرسوخ يف شىت العلوم واملعارف، وإحراز 
وإذا كان الغرب منوذجا رائدا الستخدام العقل، وحسن توظيف ملكاته يف صنع . التفوق والنبوغ

لك هم املسلمون الذين ميلكون دينا حيثهم باستمرار على استغالل هذا  فإن األوىل بذ؛حضارم
العقل، المتالك زمام األمور، والقدرة على تسخري الكون بأسره خلدمة أنفسهم، وتلبية 

  .احتياجام
  : دور املرأة-خامسا

النساء لفت الغزايل انتباه املسلمني القائمني على ميدان الدعوة إىل الدور الفعال الذي حتتله 
، وهذا بالنظر -سيما يف الفترة احلالية-املتعلمات، واملعلمات يف دفع العامل اإلسالمي حنو التقدم 
 من مصدر إشعاع انتفع منه الكثريون، ممن ؛إىل ما مثلته املرأة املسلمة املتعلمة عرب التاريخ اإلسالمي
  .  أصبحوا فيما بعد علماء راسخني، ومفكرين جهابذة

زايل إىل ضرورة حترير املرأة املسلمة من التقاليد اجلاهلية اليت حكمت حببسها يف وقد دعا الغ
البيت، وحرماا من التعلم، ومنحها احلق الذي كفله هلا اإلسالم يف التعلم، والتعليم خلدمة أمتها، 

 ذلك  ويف،واملسامهة يف إعداد األجيال الناشئة على األسس اإلسالمية السوية تربية، وخلقا، وعلما
وددت لو أن مساجد العواصم الكربى يف عاملنا اإلسالمي املعاصر يدرس ا مثل هذا : "يقول
إن احلاجة إليهن ملحة مع الغزو احلضاري الفتان . من الواعظات القانتات اجمليدات) 462(الصنف

  . ) 463("الذي نتعرض له
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وإشراكها يف النهضة والغزايل بذلك يهدف إىل حترير املرأة من القيود اليت كبلت ا، 
احلضارية اإلسالمية؛ نظرا لقدرا على وضع اللبنات األساسية لبناء األفراد، وتشييد األسر على 

فال بد إذن من تعليمها، وفسح اجملاالت اليت حتتاج إىل علمها، . معامل التقى، واألخالق الرفيعة
 الذين يسعون إىل تسخريها هلدم وقدراا أمامها خلدمة اإلسالم، وتفويت الفرصة أمام األعداء

  . اجملتمعات اإلسالمية دم نواا األوىل وهي األسرة
  : فقه الواقع-سادسا

باإلضافة إىل اخلصائص السابقة، يرى الغزايل أن العاملني يف ميادين خدمة اإلسالم مطالبون 
اإلصالحية، إذ من غري بفقه الواقع الذي يعملون فيه، ويوجهون إليه جمهودام الدعوية، وخدمام 

املمكن هلم أن حيققوا النجاح إذا كانوا جاهلني مبا يضمه هذا الواقع من طبائع، وسلوكات، 
إذ أن اجلهل قد يوقعهم يف . وأمناط فكرية، أو معيشية غالبا ما تكون مرتبطة بالبيئة، أو األجناس

  . مناقضة أفكار املدعوين، أو مصادمة قناعام، ورؤاهم املختلفة
وقد أورد الغزايل مثاال عن ذلك يتعلق ببعض الدعاة إىل اإلسالم يف إجنلترا يرفض فيه 

ما معىن أن تذهبوا إىل إجنلترا حيث متلكها امرأة، : "تصرفهم ذلك، وفيما قاله هلم هذه العبارات
 .)464(!"وحتكمها امرأة، ويسودها ازدهار رائع، فال يكون لكم كالم إال أن والية املرأة ال جتوز

فهؤالء الدعاة كان جديرا م أن يعوا جيدا الواقع الذي حييا فيه اإلجنليزيون، وأم يف ظل امرأة 
فال جمال هلم، . حاكمة بلغوا شأنا حضاريا رفيعا، وحققوا ما مل حتققه بلدان كثرية حيكمها رجال

وىل هلم أن يشرحوا  بل األ-والية املرأة-وهم يدعون إىل اإلسالم أن يتطرقوا ملثل هذه القضايا 
للناس هناك عقيدة التوحيد، ويبينوا هلم آثارها النفسية، واالجتماعية، أو أن حيدثوهم عن الكمال 

، ليسهموا يف ضبط تصورام العقدية اليت )465(اإلهلي، والضعف البشري، واجلزاء األخروي
  .تقامستها تيارات اإلحلاد، والنصرانية املضللة

ال عن باقي دول العامل األخرى، بل حىت على الدول اإلسالمية؛ وما يقال عن إجنلترا يق
اليت كثريا ما تنتشر فيها عادات، أو تقاليد تستوجب من الداعية أن يعيها جيدا ليحسن عرض 

إحاطة تامة " رسالته، دون الوقوع يف مثارات اخلالف، أو الرتاع بسببها، وعليه إذن أن ميتلك
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ليتمكن من مترير رسالته ) 466("ية، واخلفية، وظروفها القريبة، والبعيدةبطبيعة البيئة، وأحواهلا اجلل
  .إىل املدعوين بدون عناء
  يـايف اإلسالمـغربلة التراث الثق :املطلب الثاين

يضيف الغزايل عامال آخر لتصحيح الوعي الديين للمسلمني، والنجاح يف عالج التخلف 
 ،تراث الثقايف اإلسالمي الضخم الذي آل إليهم وهو غربلة ال؛احلضاري الذي يعانون من ويالته

هذا التراث الذي حيمل موروثات ثقافية متراوحة بني . بعد تراكمه طيلة قرون عديدة من الزمن
مما يستلزم، . الصحة، واخلطأ، وجيمع بني األفكار، والتصورات القيمة؛ والبدع، واخلرافات اخلطرية

، وتنقيته من أجل االنتفاع من املوروثات النقية، ويوجب على مسلمي القرون األخرية غربلته
واالستبعاد للموروثات املشوهة واخلاطئة، واليت حتمل وزرا كبريا فيما حلق باملسلمني من ختلف، 

 تضمنت مجلة من التصورات واألحكام املعيبة، -خالل القرون الطوال-ألا  "؛)467(واحنطاط
   .)468("املنفر، أو يفسر التفسري الناقصوألن ما ا من حقائق ما زال يعرض العرض 

 أا تلقى رواجا كبريا بني املسلمني رغم أا بعيدة عن ؛والغريب يف هذه املوروثات
بعضها عادات ال عبادات، والبعض اآلخر وجهات "الكتاب والسنة، وال صلة هلا ما، ذلك أن 

ن اعوجاجا فكريا، أو أخالقيا نظر فقهية غري ملزمة، أو طبائع شعوب ال تعاليم دين، وقد تكو
  . )469("أطال عمره التهاون فتلقاه الرعاع بالقبول، ونشأت عنه فوضى واسعة النطاق

إن هذه املوروثات اآلسنة مل تقتصر على ميدان معني، ولكنها امتدت فشملت العقيدة، 
كما امتدت أيضا والسرية، والتفسري، واألخالق، والتربية، والفقه، والتشريع، والتاريخ اإلسالمي، 

 وانطالقا من ذلك رفض الغزايل القول الذي يذهب إىل حصر األخطاء، .يف جمال األداء األديب
األخطاء يف ثقافتنا التقليدية ليست حكرا على كتب : "والشوائب يف ميدان التصوف لوحده قائال

لتفسري،  فإن األخطاء تطرقت إىل كتب ا-وإن نالت هذه الكتب نصيبا جلال منها-التصوف 
وهو ما يبدو جليا حني تتم  ،)470("والفقه، والسرية، واندس يف صحائفها ما يؤذي اهللا ورسوله

متابعة الكثري من التصورات، واألفكار، والفتاوى، واملمارسات اليت شاعت بني املسلمني، 
  .وانطبعت ا حيام
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املسلمون إىل جهاد  على حاجة التراث الثقايف الذي ورثه -باستمرار-هلذا أكد الغزايل 
ته، والتمكني من االستفادة منه علماء املسلمني بكثري من احلرص، ييقوم بتنق. علمي كبري
 عن عملية -من خالل فكره-وقد سعى الغزايل إىل توضيح معامل هذه التنقية، فكشف . واالهتمام

 هذا التشويه متكاملة، ومتكونة من مراحل عديدة تتعاضد مجيعها، لتفضي يف األخري إىل عالج
 وهذه . على ما يصلح، ويفيد املسلمني يف بناء حضارم-فقط-بإزاحته، واستبعاده، واإلبقاء 

  : تتمثل فيما يأيت-كما تبني يل من خالل تتبع فكر الغزايل-املراحل 
  حماكمة التراث الثقايف إىل اإلسالم: الفرع األول

 متثل عنصرا هاما -كما يسميها أحيانا- أن الثقافة املوروثة، أو التقليدية ؛يرى الغزايل
، )471("تصنع عقيدة األمة، ومزاجها، وشخصيتها، ووجهتها"بالنسبة للحضارة اإلسالمية، فهي 

 حني متكنت من صنع عقول من الطراز ،وقد لعبت هذه الثقافة دورا فعاال إبان الفترة الذهبية
رة اإلسالمية حىت بلغت شأنا عظيما، العبقري، مث جنحت مبعية العلم اإلسالمي من مساندة احلضا

لكنها حني اختلطت باخلرافات، واألوهام، وتسربت إليها جهاالت الدمهاء، وأهواء اخلاصة هوت 
  . مكانتها، وهوت معها احلضارة اإلسالمية

وهلذا دعا الغزايل إىل ضرورة إعادة املسلمني لثقافتهم اإلسالمية األوىل اليت تتفق مع 
إنين أطلب من أمتنا اإلسالمية أن حتاكم تقاليدها إىل اإلسالم، فما وافقه : "ائالالكتاب والسنة، ق

 أي أن تعرض موروثاا على القرآن الكرمي، والسنة النبوية الشريفة، ؛)472("بقي، وما خالفه ترك
فإن حدث التوافق قبلت، ووجهت لالستفادة منها، وإن حدث التعارض، واملخالفة استبعدت، 

نريد العودة بأمتنا إىل ينابيعها العلمية الوثيقة، : " ويف ذلك يقول،ياة املسلمنيوأزحيت عن ح
ونناشدها أال تقبل من التوجيهات إال ما اعتمد على الوحي الصادق، ولدينا وهللا احلمد كتاب ال 
يأتيه الباطل من بني يديه، وال من خلفه، وسنة توافر احلفاظ، والفقهاء على ضبطها على حنو مل 

   .)473("ع نظريه لتراث بشريق
 فإم سيتمكنون من استعادة الثقافة اإلسالمية -التنقية-وإذا جنح املسلمون يف هذه العملية 

الثقافة اإلسالمية اليت حتارب . الصحيحة اليت سترافق ضتهم احلضارية، وتساعدها على النجاح
 ألن عبادة اهللا تستلزم ذلك، ؛ارينالتعطل، وحتث على العمل، وتدعو املسلمني إىل العمل لكلتا الد

                                                 
 .149: رآائز اإليمان بين العقل والقلب، مصدر سابق، ص:   محمد الغزالي) 471(

 .32: بق، صمستقبل اإلسالم خارج أرضه آيف نفكر فيه؟، مصدر سا:   محمد الغزالي) 472(

 .61: تراثنا الفكري في ميزان الشرع والعقل، مصدر سابق، ص:   محمد الغزالي) 473(



أما . وتتطلب من اإلنسان أن يعبد ربه وهو يصلي ويصوم، كما يعبده وهو يعمل وجيد، ويبدع
 فإا من خملفات التقاليد اجلوفاء اليت ابتلي ؛خلا… حتقري العمل، والزهد يف الدنيا، وازدراء األنوثة

  .ا العامل اإلسالمي على مر السنني
  دراسة التاريخ اإلسالمي: اينالفرع الث

يذهب الغزايل إىل التأكيد على أمهية الدراسات التارخيية بالنسبة للمسلمني، فهي تساعدهم 
على تتبع مسرية ثقافتهم، ومتكنهم من رصد خمتلف األمناط، واألشكال الثقافية اليت شهدها 

م البعيد، والقريب، ويعينهم تارخيهم الطويل، فهي إذن جسر يربط مسلمي القرون املتأخرة مباضيه
   .على رسم صورة ألبعاد موروثام املتراكمة عرب القرون

إن آثار التاريخ يف صناعة : "ولعل هذه احلقيقة هي اليت دفعت الغزايل إىل التساؤل قائال
 إن ذلك .)474("صني، واحلاقدين؟ااألجيال املقبلة ال ميكن إنكارها، فهل نترك تراثنا، وأبناءنا للخر

ري معقول، وال مقبول بداهة، فعلى املسلمني أن يستفيدوا من التاريخ، وأن ينتفعوا من جتاربه غ
  . الناجحة، ويتفادوا جتاربه الفاشلة

وبناء على هذه الضرورة الواجب على املسلمني القيام ا، اقترح الغزايل تفعيل دور التاريخ 
إعادة كتابة التاريخ اإلسالمي حىت " من خالل يف حفظ، ونقل التراث اإلسالمي إىل األجيال املقبلة

، فتكون )475("القرن اخلامس عشر للهجرة، يتعاون فيها مجلة من العلماء الثقات، واحملققني املهرة
هذه الكتابة مبثابة مجع للتراث اإلسالمي، وحفظ له من ناحية، ومن ناحية أخرى ستكون فرصة 

 فتنشأ وهي واعية مباضيها، ومدركة حلقائقه، ،ملقبلةلتقدمي التاريخ اإلسالمي الصحيح لألجيال ا
  .     واألوهام،وأحداثه على حقيقتها البعيدة عن األغالط

  إعادة ترتيب العقل املسلم : الفرع الثالث
 أن التراث الثقايف اإلسالمي يف حاجة ماسة إىل نظر فاحص، واختيار لبيب، ؛بني الغزايل

سنة القائلة بضرورة إعادة ترتيب العقل اإلسالمي من وأوضح أنه معجب بعبارة عمر عبيد ح
  : مث ذكر الغزايل رأيه يف هذا الترتيب، بأنه قائم على أساس. جديد
تنسيق شعب اإلميان يف سلم يكشف أدناها، وأعالها، وبإحصاء شؤون الدنيا اليت ال يقوم  ":أوال

عيات، والظنيات يف آفاق التشريع، اإلميان إال ا، وتوزيع قوى اجلماعة عليها، والتعريف بالقط
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ومواطن التقليد، واالجتهاد، واحملاكمة املستمرة ألعمال السلطات اإلسالمية، وتبيني اخلطأ 
  .)476(" وخسائرنا طوال القرون املاضية،والصواب يف مسريا، واملراجعة الواعية ألرباحنا
الكلي، واملتوازن لإلسالم  هو حماولة إلعادة التصور ؛إن هذا األساس الذي وضعه الغزايل

عن طريق حتقيق التوازن يف عرض قضاياه املختلفة، كال حسب درجتها، وتفادي حدوث أي 
 أن -بداية-إذ جيب أن يعلم . امتداد جلزء على حساب جزء آخر، أو فرع على حساب فرع آخر

سمحوا حبدوث هناك أصال وفرعا، أو كال وجزءا، وأن لكل درجته، وال ينبغي على املسلمني أن ي
يف ميدان الدعوة أن " وهلذا طلب الغزايل . والتشتت بينهم بسبب القضايا اجلزئية، والفرعية،الفرقة

تعرض احلقائق املسلمة الثبوت، وأن تطوى جانبا خالفات الفقهاء، ووجهات النظر العائمة، وقبل 
يطلب بذلك إعادة  وهو إمنا ،)477("ذلك كله أن تطرح املرويات الشاذة، والسخافات العلمية

  .ترتيب العقل اإلسالمي بإعادة ترتيب شعب اإلميان
ينضم إىل ذلك كله درس مستمر ألحوال العامل من حولنا، ومبلغ تأثرنا به، وتأثرينا فيه، ": ثانيا

فإننا مل حنتكر احلياة على ظهر هذا الكوكب، ويستحيل أن نؤدي رسالتنا فيه، وحنن جهال 
التوجيه حيث املسلمني على ضرورة وعيهم لألفق احمليطة م، وإدراكهم ، والغزايل ذا )478("به

 ألن ذلك يسهل هلم أداء رسالتهم العاملية، بعد أن يسهل ؛حلقيقة ما جيري على ظهر هذه األرض
هلم عملية اختيار أساليب، ووسائل تبليغها للناس، وهذه دعوة أخرى إىل عدم تقوقع املسلمني، 

  . ألم مكلفون بتبليغ رسالة عاملية؛وانغالقهم على ذام
  

  إقصاء الدعاة القاصرين: الفرع الرابع
ينبه الغزايل إىل أن وزرا كبريا من الثقافات املغشوشة اليت أساءت إىل اإلسالم يعود إىل 

قرؤوا : "وا التعامل مع التراث الثقايف اإلسالمي، فهم كما يقول الغزايلؤ الذين أسا،بعض الدعاة
 يف عهود االضمحالل، أو حفظوا آراء قاهلا قوم عدميو الفقه، وقد يتعصبون ألوضاع كتبا ألفت

أما علمهم … جرت على اإلسالم البالء، أو متر م أحداث حافلة بالعرب، فما يفيدون منها عربة
   .)479("مبا جد يف أرجاء العامل من أطوار، وما يستتبعه ذلك من أقضية كاذبة فصفر
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 دعاة إىل التراث الثقايف ينهلون منه، وينقلون األفكار، والتصورات وبذلك عمد هؤالء ال
 إىل العوام متسببني يف علل كثرية للعامل اإلسالمي، وهذا الذي دفع الغزايل -خبطئها وصحيحها-

األوان قد آن إلقصاء الدعاة الذين ال فقه هلم، " أن ؛ مبينا لكافة املسلمني،إىل استشعار خطر هؤالء
ريدون إلباس اإلسالم عقاال بدويا، أو تقليده سيفا تركيا، مث يعرضونه يف عواصم أو الذين ي

وهذا إمنا يدل على إدراك الغزايل . )480("الغرب، والشرق اليت ازدمحت بأذكى املبادئ، وأمكرها
خلطورة هذا الصنف من الدعاة على مستقبل اإلسالم؛ ليس داخل العامل اإلسالمي فحسب، بل 

  .ل العامل األخرىحىت يف باقي دو
وأمام خمتلف التحديات، والعوائق اليت يضعها أعداء اإلسالم، وخصومه ملواجهة انتشاره، 
واحلد من مده، يقترح الغزايل حال لتخليص الدعوة اإلسالمية من املأساة اليت تعانيها؛ وهو عقد 

 ا التراث جممع علمي إسالمي لبحث الكثري من القضايا، واألحداث، والوقائع اليت يزخر
اإلسالمي، والتاريخ اإلسالمي، كبحث الضياع اإلسالمي يف األندلس، أو الفليبني، أو السقوط 
األول لبيت املقدس يف أيدي الصليبيني، أو سقوط بغداد يف أيدي التتار، وانتفاض النصارى يومئذ 

نذ القدمي، ومدى على الكثرة املدحورة، وكبحث قضية احنالل عروة احلكم يف العامل اإلسالمي م
 وهذا اجملمع سيسمح .)481(خلا… إسهامها فيما حلق باملسلمني من ختلف، وتأخر حضاري كبري

باختيار الدعاة األكفاء القادرين على جماة خمتلف التحديات، كما أنه سيمكن من ضبط، وتوحيد 
  .الميأسس، ومعايري الغربلة للتراث الثقايف اإلسالمي بني خمتلف أحناء العامل اإلس

  
  مواجهة الغزو الثقايف: الفرع اخلامس

 قد عمل جبد لتشويه الثقافة -الصلييب والشيوعي- أن الغزو الثقايف بشقيه ؛أكد الغزايل
اإلسالمية، كما أنه عمل على تشويه صورة العلماء، واملفكرين املسلمني العاملني جبد طوال حيام 

اجلهود اجملنونة " وهلذا رأى الغزايل أن .سالم، ورايتهمن أجل إعالء كلمة اهللا تعاىل، ورفع لواء اإل
اليت تستبيح قادتنا، وكرباءنا يف ميدان العلم، واألدب، والسياسة هلا غاية جيب فضحها، والتحذير 

إا تريد القضاء على تاريخ أمة، وعندما تكون أمتنا بال تاريخ فلن تكون أمة، ما قيمة . من مغبتها
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ما قيمة دين مل يصنع رجاال على تراخي العصور؟ إنه ال بد من استنقاذ تراثنا أمة ليس هلا رجال؟ و
  .)482("من أيدي املسعورين اهلدامني، والواقفني على مبعدة ينبحون القوافل املارة

إن التراث اإلسالمي الذي تعرض لألخطاء، واالحنرافات النامجة عن تقصري أبنائه، وأتباعه 
م أعدائه، وخصومه الذين ال تفتر كراهيتهم له، وال تتوقف  هلجو-ومنذ زمن طويل-يتعرض 

 وإعادة ،أحقادهم عليه، إمنا تتغري أسلحتهم ضده، ووسائل هجومهم عليه، وهلذا جيب التصدي هلم
  .إحياء، وتنقية التراث اإلسالمي بعيدا عن دسائسهم، ومغالطام

  يإعادة الصلة بني االجتاهني الثقايف والسياس: الفرع السادس
 وهي ضرورة إعادة العالقة بني ؛يطرح الغزايل خطوة أخرى لتنقية التراث الثقايف اإلسالمي

االجتاه الثقايف، واالجتاه السياسي، والعمل على توثيقها من جديد، نظرا ملا متثله من أمهية كبرية 
لثقايف، جيب أن نعقد صلحا بني االجتاهني، بني االجتاه ا: "بالنسبة للمسلمني، ويف ذلك يقول

واالجتاه السياسي، وميكن أن نعترب أن التخلف، واالرتكاس ميكن أن يكرس، ويستمر طاملا أن هذا 
وهذا راجع . )483("االفتراق حاصل بني القيادة الفكرية، والقيادة السياسية، وسيبقى التخلف حتما
، واحلكام، أي بني إىل كون العامل اإلسالمي قد شهد منذ أمد طويل اتساعا يف اجلفوة بني العلماء

القيادتني الفكرية، والسياسية، فكثريا ما لقي العلماء العنت، وكابدوا التعذيب على أيدي القادة، 
واحلكام بسبب االختالف حول قضايا خمتلفة تتعلق أغلبها بأمور التشريع، وأساليب احلكم، 

لماء آخرين آثروا وغريها، مما أنتج علماء الذوا بالصمت، وآثروا االنقياد، وع… وشروطه
االنزواء، واكتفوا بتغيري املنكر بأضعف مراتب اإلميان، وعلماء آخرين أدوا واجبهم بشموخ، 

   .)484(ورسوخ
ولذا جيب أن تزول هذه اخلالفات، وأن ختتفي معها هذه اجلفوة، كي يتم صهر اجملهودات 

ييد العلماء، وتطويقهم ، وتوجيهها إلعادة الثقافة اإلسالمية الصحيحة، فتق-من كال الطرفني-
مبختلف وسائل الضغط، واالضطهاد حتول دون إبداعهم الفكري، وإخالصهم يف ميدان الدعوة 

  . اإلسالمية
  التعاون بني مدرسيت األثر والرأي  : الفرع السابع
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مواصلة ملراحل الغربلة، والتنقية املنصبة على التراث الثقايف اإلسالمي، يضيف الغزايل 
وهي ضرورة تفعيل التعاون بني مدرسيت األثر والرأي يف جمال الثقافة اإلسالمية،  ؛مرحلة أخرى

أريد أن أقترح تعاونا مستمرا بني مدرسيت األثر والرأي يف ثقافتنا اإلسالمية، فإن استباحة : "قائال
ليت  فالغزايل يرى أن الظروف ا.)485("أحد الفريقني لآلخر وخيم العقىب على أمتنا املنهكة احملاصرة

حييا يف ظلها العامل اإلسالمي ال تسمح ذا االختالف، وهذا االنفصال بني املدرستني، بل إا 
تتطلب مل الشمل، وتستوجب توحيد الصفوف، واجملهودات من أجل إعالء كلمة اهللا تعاىل بعد أن 

  . جنحوا يف متزيق وحدته، وجتزيء الدولة الواحدة إىل دويالت كثرية، وضعيفة
 ، مطالبون بإعادة وحدمت-وعلى رأسهم هاتني املدرستني- يرى أن املسلمني والغزايل

، وهو يويل عناية كبرية للثقافة اإلسالمية، )486(الفكريةوبإعادة الثقافة اليت تؤكد وحدم العاطفية، 
ويؤمن مبدى قدرا على إعادة املسلمني إىل الفهم الصحيح، والكلي لإلسالم، ومن مثة القدرة على 

 والغزايل إمنا ينشد هذه الثقافة يف كل االجتاهات؛ ألنه مقتنع .تعادة جمدهم احلضاري الغابراس
فهو ينشد ثقافة الوحدة بني املسلمني، وينشد ثقافة التنشئة السليمة للعقل املسلم، . بضرورا مجيعا

 عبادة اهللا والضمري املسلم، والسلوك املسلم، كما أنه ينشد ثقافة تسمو بشؤون الدنيا، فتجعل
فإن حتقق كل ذلك، واستعادت الثقافة اإلسالمية نقاءها، . )487(سواء يف املسجد، أو املصنع

وصفاءها، بعد ختلصها من الشوائب، واجلهاالت، فليستبشر املسلمون خريا بعودة بوادر احلضارة 
  .اإلسالمية

  نقد شامل ملسار العامل اإلسالمي : الفرع الثامن
إطار تنقية الثقافة اإلسالمية املوروثة تتمثل يف دعوة الغزايل إىل ضرورة املرحلة األخرية يف 

نقد عليم بريء للطريقة اليت سار ا العامل اإلسالمي من قرون خلت يف املعترك العاملي، "تقدمي 
، والقيام )488(" والعملية دون يب للساسة، أو للعوام، العلمية:وحماكمة هلذه الطريقة من الناحيتني

 سيكفل ملسلمي القرن اخلامس عشر -كما يرى الغزايل-ا النقد على وجه الدقة، والصدق ذ
اإلطالع على جل احلقائق، واألحداث اليت مر ا العامل اإلسالمي، دون أية مغالطات، أو جتاوزات 
من شأا تشويه الصورة احلقيقية، أو تعتيمها، وسيتيح هلم فرصة إدراك مواطن القوة، والضعف، 

 مما سيسمح هلم بفهم الطريقة اليت سار عليها .أسباا اليت كانت تثريها، وتؤثر فيها باستمرارو
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 .املنحىن البياين حلركة احلضارة اإلسالمية، وأسباب صعوده أحيانا، وهبوطه أحيانا أخرى
وسيجعلهم يسهمون يف وضع اخلطط الواجب اتباعها يف مرحلة البناء احلضاري للعامل اإلسالمي، 
وتفادي كل األخطاء، والعلل اليت أثبت الرصيد التارخيي فشلها، وإعاقتها ملسار احلضارة 

  .اإلسالمية
  إعادة بناء الفرد املسلم: املطلب الثالث

إن العامل الثالث املساعد على تصحيح الوعي الديين للمسلمني، وإجناح ضتهم احلضارية 
 ذلك أنه يؤمن بأن الفرد هو عماد اجملتمع اإلسالمي، .م هو إعادة بناء الفرد املسل؛كما يراه الغزايل

وركيزة تأسيسه، وتوجيهه، وأنه إذا مت بناؤه على أسس قوية، وجرت تنشئته يف ظروف سوية، 
  .كان ذلك إيذانا مبجتمع قوي، متني، ومتماسك
 وبني أن نصيبا كبريا من ، عن هذه القضية)489(وقد حتدث الغزايل يف كثري من كتبه

 ، احلضاري الذي يعتري العامل اإلسالمي، يعود إىل تزعزع البناء الداخلي لكل فرد مسلمالتخلف
: نتيجة لفقدانه عناصر كثرية من التربية األخالقية، والنفسية الرفيعة، وهو ما أيده القرضاوي بقوله

 دون إن اإلنسان يف أوطاننا قد تعرض لتخريب خطري من داخله، ختريب جعله ال يهتم إال بذاته"
 وال يهمه من ذاته إال جانبها املادي، فهو يلهث وراء ، أو األمة، أو الوطن،النظر إىل اجلماعة

إنه . املنفعة واللذة فحسب، واملنفعة اليت يسعى وراءها هي منفعته هو، ومنفعته املادية، واآلنية أيضا
فهو يف شغل … إلنسانأما جوهر ا… مل ير يف نفسه إال الطني واحلمأ املسنون، أما نفخة الروح
  .)490("عنه، بل هو يكاد ال يعرفه وال يؤمن به، فال يبحث عنه

 أن العالج الذي يبدأ باجلبهة الداخلية للعامل اإلسالمي، وهي جبهة ؛وهلذا قرر الغزايل
املسلمني، ال بد أن يراعي، وبقوة التكوين الداخلي لكل فرد منهم، بأن يعاد بناؤه على األسس 

 بين عليها جيل الفترة الذهبية، ويتم اخلالص من الصورة السلبية اليت اصطبغت ا الصحيحة اليت
احلق أن الصحابة، والتابعني كانوا نتاج تربية نبوية مباشرة : "األجيال احلالية، ويف ذلك يقول

جعلت منهم اجليل الذي حول احلضارة اإلنسانية من حال إىل حال، وأشعر اليوم بشيء من 
أس ألننا ال جنمع من عناصر التربية ما جيعل أمتنا تنبت يف مغارسها، وجتدي على األسى، والي

رسالتها، ذاك يف وقت تعربد فيه شياطني اإلنس واجلن، ويكاد اهلوى ينفرد بزمام العامل 
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، وهلذا تزداد حاجة املسلمني إىل إعادة بنائهم األخالقي من جديد متهيدا لبلوغ جمدهم )491("أمجع
  .تيداحلضاري الع

وقد سعى الغزايل إىل معرفة سر االحنراف الذي أصاب التكوين الداخلي للفرد املسلم 
 أن هناك جمموعة من األسباب تقف وراءه ويف مقدمتها احنراف التربية، وابتعادها عن ؛فوجد

وفيما يلي بعض هذه األسباب .  ورعايتها،أهدافها احلقيقية، وخطواا الرتيبة يف تنشئة األجيال
  : ا تناوهلا الغزايل يف فكرهكم
كان لضعف االنتماء إىل اإلسالم حينا، وفقدانه أحيانا أثر كبري يف كل " أنه ؛يرى الغزايل: أوال

ميادين التربية، والتوجيه، فقد منت أجيال غفرية وهي مائلة العود، خالية البال من الروابط اليت 
لفساد األخالقي لكل األطراف املسؤولة ، وهو بذلك حيمل وزر ا)492("تشدها إىل مبدأ أو غاية

عن تعهد األجيال الناشئة بالرعاية، والرقابة، واالهتمام املنبعث من تعاليم اإلسالم، ومبادئه؛ فإن 
كل - عن اإلسالم، وتنصلها من -خلا…األسرة، املدرسة، اجملتمع، الدولة-ابتعاد هذه األطراف 

ببا يف تغيري الوجهة األخالقية لألجيال اليت منت،  مبادئه التربوية، واألخالقية كان س-أو بعض
  .وترعرعت على مرأى منها

النمط التعليمي الذي استشرى يف أغلب البلدان اإلسالمية، والقائم على أساس امتداد : ثانيا
التعاليم املدنية تزحف من كل فج، وتقتحم طريقها إىل " جعل ،الدراسة املدنية على حساب الدينية

 أن هذا االمتداد ضيق اخلناق على التعليم ؛، ومما ال شك فيه)493("سارب ال حصر هلاالنفوس من م
الديين، وقلص من تأثريه على اجلوانب التربوية، واألخالقية لألفراد مقابل إفساحه اجملال الواسع 

  .أمام ملء النفوس، والعقول باألفكار، والتصورات املادية
 إحدى األسباب يف تنشئة األفراد على -مبختلف أمناطها-ئة  يذهب الغزايل إىل اعتبار البي:ثالثا

ال : " وقد حتدث عن إحدى هذه األمناط البيئية قائال.طريقة خاطئة، وجمافية لتعاليم الدين اإلسالمي
 أن األخالق ون يف بيئة االستبداد، ؛بد من حساب البيئة وظروفها، وقد رأيت بتجربيت

، ذلك أن االستبداد، واجلربوت حيارب كل )494("رية، والكرامةواجلربوت، وتستقيم يف بيئة احل
 ألا متثل مصدر قلقه، وتوتره الدائم من ضياع ؛شيم املروءة، ويعادي كل األخالق، واملكارم

والوضع نفسه يتكرر يف باقي األمناط البيئية األخرى؛ فاالضطراب . سلطته، أو فقدان هيمنته
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وغريها، كلها ال تسمح لألخالق الرفيعة، … التفسخ الثقايفاالقتصادي، والتردي االجتماعي، و
  . واملبادئ السامية بالنمو، والشيوع

 هو نقص العناية باجلانب النفسي، واألخالقي يف ؛يضيف الغزايل إىل ما سبق سببا آخر: رابعا
ية من إذ يف الوقت الذي حظيت فيه خمتلف جوانب الثقافة اإلسالم. خمتلف أحناء العامل اإلسالمي

خل بالعناية الكبرية، والتأليف املكثف؛ كان اجلانب النفسي، واألخالقي ا…فقه، وتفسري، وحديث
 -مثال-وهلذا تساءل الغزايل عن سبب تفاوت العناية بني الوضوء . مغموط احلق، منقوص االهتمام

هلا طابع علمي ملاذا تؤلف يف الوضوء مثال كتب كبرية : "يف فقه العبادات، واجلانب النفسي قائال
حمدد؟ وال تؤلف هذه الكتب العلمية يف اإلخالص، والتوكل، والتقوى، واألمانة، والصرب، 

 إن األعمال الظاهرة من عبادة، ومعاملة ما تصدق، وتكمن إال إذا اتسقت ؛وأكاد أقول…واحلب
بكثرة، وراءها هذه املعاين الباطنة، وختللت مسالك الفؤاد، ولذلك جيب أن تطرق موضوعاا 

  .)495("ودقة
وانطالقا من هذه األسباب، مضى الغزايل يف حماولته لوصف احللول الكفيلة بإعادة بناء 

 فقرر بداية أن هذه احللول جيب أن توجه بشكل كبري، ومكثف إىل الناشئة من .الفرد املسلم
ة، مث اجلهد النافع حقا هو تلقف الناشئة، وهي غضة اإلهاب، بيضاء الصحيف"  ألن؛األجيال

حياطتها بدروس العلم، والتربية، والتوجيه السديد حىت تشب على ما قدر هلا من نضج، 
  . )496("واكتمال

وقد بني الغزايل أن هذه الدروس ال بد أن تركز على اجلانب األخالقي، مث تركز على 
ه احلسىن بعد معرفة اهللا وأمسائ- عناصر حقيقية لإلميان، وهي" ألا كما يرى ؛األخالق الربانية
بل إنه عد ضرورة تلقينها للفرد املسلم مبثابة . )497(" اليت حتدد عالقة املؤمن بربه-وصفاته العال

له منها، ورغم أن الغزايل قد أشار إىل ضرورة، وأمهية الكثري من  احلد األدىن من الثقافة اليت ال بد
، إال أنه )498(خلا… والقناعةاألخالق اإلنسانية ؛كالصدق، واألمانة، والوفاء، والشرف، والعفة،
 ألا تكفل للمسلمني توثيق ؛ركز على األخالق الربانية، واعتربها إحدى عوامل النهضة احلضارية
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ذه ـة أخالق ال بد منها لكل فرد مسلم، وهـوقد حددها الغزايل يف تسع. Ιصالم باهللا 
  :يـاألخالق ه
  خشية اهللا: الفرع األول

 ذلك . تعاىل، وهو كما يوضح الغزايل من عناصر اإلميان األوىل هو خشية اهللا؛اخللق األول
وقَالَ اللَّه ال {: أن العديد من اآليات القرآنية توثق الصلة بني اخلوف، واإلميان، كقوله تعاىل

ِإنما يخشى {: عاىلا أن قوله تمك ،)499(}تتِخذُوا ِإلَهيِن اثْنيِن ِإنما هو ِإلَه واِحد فَِإياي فَارهبوِن
يدل على ارتباط اخلشية، واخلوف من اهللا تعاىل مبقدار معرفة اإلنسان، )500(}اللَّه ِمن ِعباِدِه الْعلَماُء

وإدراكه ملختلف العلوم، واملعارف، وأن اإلنسان كلما توثقت صلته باملعارف، وازداد رسوخه 
اخلوف من اهللا عاطفة تنبع من حسن معرفته، "و.  منهكلما ازداد إميانه باهللا تعاىل، وخشيته فيها،

وكمال العلم به، فهي ليست وجال مبهما ال يدري مأتاه، أو نتائجه، بل اخلوف شعور واضح 
  .)501("جبالل اخلالق العليم، وما ينبغي إكنانه له من مهابة، وإعظام

 ألن ذلك سيكون    ؛ية هللا تعاىل  وهلذا ينبغي أن تكون أوىل األخالق امللقنة لألجيال املسلمة هي اخلش          
طريقا النتشار التقوى، ويقظة الضمري اإلنساين بني املسلمني، كما أنه سيكون مفتاحـا لتحقيـق            

 عندما وعد املؤمنني بالنصر على األعداء ربط وعده ـذه الرهبـة             Ι فإن اهللا    .أهدافهم، وآماهلم 
نسِكننكُم الْأَرض ِمن بعِدِهم ذَِلك ِلمـن خـاف         لَنهِلكَن الظَّاِلِمني ولَ  {: الضابطة لسلوكهم، فقال  

، وهذه إحدى السنن اإلهلية يف الكون، واليت تقضي بأن النصر يكـون  )502(}مقَاِمي وخاف وِعيدِ  
  . )503(ملن خيشى اهللا تعاىل، وخيافه

  رجاء اهللا: الفرع الثاين
 هو رجاء اهللا، والثقة بعونه، وتوفيقه ؛رمع اخلشية هللا تعاىل جيب أن يتحلى الفرد خبلق آخ

 بل إن األفراد، واجلماعات حيتاجون ، أو فردين،له، وليست احلاجة إىل الرجاء قاصرة على فرد
إىل الرجاء، والدعاء يف جهادهم ألنفسهم، وجهادهم للناس، فال شيء أقتل للنفس من فقدان "

  . )504("األمل، وغلبة القنوط، وانكسار اإلرادة

                                                 
 .51: النحل، اآلية: ورة  س) 499(

 .28: فاطر، اآلية:   سورة) 500(

 .282: الجانب العاطفي من اإلسالم، مصدر سابق، ص:   محمد الغزالي) 501(

 .14: إبراهيم، اآلية:   سورة) 502(

 .107 - 106: سر تأخر العرب والمسلمين، مصدر سابق، ص: محمد الغزالي:  أنظر) 503(

 .108:   المصدر نفسه، ص) 504(



 أن ما حلق باملسلمني من قعود، واستسالم للظروف، واألوضاع دون ؛ بني الغزايلوهلذا
وعليهم إن . حماولة التغلب عليها، راجع إىل ضياع الرجاء يف اهللا تعاىل، وفقدان األمل فيما عنده

الرجاء يف اهللا " فإن ؛أرادوا استعادة حضارم أن يستعيدوا هذا اخللق، ولكن وفق شروط مضبوطة
، وحسن الظن به، إمنا يقبالن إذا اقترنا بالعمل الواجب، وصحبهما اإلسراع يف حق اهللا تعاىل

تعاىل، والسهر على مرضاته، أما مع البطالة، واالسترخاء فال مكان لرجاء، وال موضع حلسن 
فليبادر املسلمون إىل العمل، واجلد، وقلوم مليئة بالرجاء يف اهللا تعاىل أن ميدهم . )505("الظن
  . ال يضيع أعماهلم، وجهودهم سدىΙالعون، والتوفيق، وحبسن الظن يف أنه ب

  
  

  حب اهللا: الفرع الثالث
 وهو كما يبني الغزايل ليس ؛أما حب اهللا فخلق ضروري كذلك، ال بد للفرد من اكتسابه

 كما ،صفة كمال، أو درجة عليا يقتصر نيلها على بعض العابدين دون سواهم من عامة الناس
 ولكن احلقيقة هي أن هذا احلب من األمور املشروطة على كافة .ذلك مجهور املسلمنييعتقد 

كيف ال؟ وهو حب يتعلق . )506(األفراد، بل إن فقدانه فسوق، ويغلب أن ينتهي إىل الكفر البواح
، والغزايل يؤكد مدى أمهية هذا اخللق للفرد املسلم، بالنظر إىل األسباب الدافعة، Ι باخلالق 
  :ة إليه، واملتمثلة يفواملؤدي

 أهل لكل حب، فهو ويل النعم اليت خيوض الناس فيها خوضا، وميرحون يف حببوحتها Ιأن اهللا  -1
  .)507(}وما ِبكُم ِمن ِنعمٍة فَِمن اللَِّه ثُم ِإذَا مسكُم الضُّرُّ فَِإلَيِه تجأَرونَ{ طوال،وعرضا

، ويعجبها العظماء، ويسرها اإلقبال عليهم، والتودد إليهم، أن النفس اإلنسانية تبهرها العظمة -2
 له اجلمال، والبهاء، والعظمة، والكربياء، والقهر، واالستيالء، فإن كان Ιوالتنويه بآثارهم، واهللا 

يتصور أن حيب اإلنسان قادرا لكمال قدرته، وعظيما جلالل عظمته، فال يستحق احلب يف ذلك 
  .سواه أصال

له، فهو املرته عن النقائص،   كلها تنم عن كونه أهل احلب املطلق الذي ال ندΙ أن صفات اهللا -3
  . )508(واملقدس عن العيوب
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  ذكر اهللا: الفرع الرابع
ذكر اهللا " ألن ؛إن اإلنسان الذي خيشى اهللا، ويرجوه، وحيبه ال بد أنه ال يتوقف عن ذكره

نسان يف هذه الدنيا حمتاج إىل مذكر دائم واإل…جتديد، أو توكيد ملعرفته األوىل، بعد اإلميان به
 أن العصر ؛ وقد الحظ الغزايل.)509("ليستدمي معرفته لربه، وإال نسي وطال عليه النسيان فجهل

 ألم ركنوا إىل حاجام ؛احلايل الذي حييا فيه املسلمون، هو أفقر العصور إىل معرفة الذكر
عن ذكر اهللا لن ينالوا برا، ولن جينوا رضوانا من اهللا الدنيوية، ومآرم اآلنية، وتناسوا أم بعيدا 

والذكر املطلوب، والواجب تلقينه لألجيال املسلمة، ليس جمرد جتمع يف حلقات، وترديد . تعاىل
. )510("عملية عقلية روحية تعيد االنتباه، وجتلوا الصدأ، وترد لليقني قوته، وأثره"لكلمات، ولكنه 

 سيملؤون قلوم باألحاسيس الربانية الرفيعة، وعقوهلم باألفكار فإن حرص عليه املسلمون فإم
الرشيدة، وستصبغ أعماهلم باخلري، وسلوكام بالنفع، ذلك أن الفرد املسلم سيمضي عامال يف 
دنياه، وهو طامع يف أخراه، مترفعا عن الدنايا، ومتطلعا إىل رضوان اهللا، وكرمه، فتأيت أعماله 

  .اد اهللا تعاىل، ملتزمة بأوامره، ومنتهية عن نواهيهمسطرة، وحمتكمة إىل مر
  توفري األسباب: الفرع اخلامس

يضيف الغزايل اخللق اخلامس الذي ال بد للمسلمني منه؛ وهو توفري األسباب، واملتمثل يف 
 أن ؛وقد أوضح الغزايل. ضرورة تقدمي العمل واجلد واالجتهاد، مث ارتقاب التوفيق من اهللا تعاىل

أصاب املسلمني من ختلف، وذل، وهوان إمنا هو راجع إىل ابتعادهم، أو تقاعسهم عن بعض ما 
تقدمي األسباب، وركوم إىل انتظار النتائج دون بذل منهم، أو تدخل، اعتقادا أن السببية ال مكان 

  . هلا بينهم، وأن التوكل على اهللا، والركون إليه يف كل شؤوم هو األصح
واج هذا االعتقاد يف األمة اإلسالمية اليت ما عرفت غريها من األمم وقد استغرب الغزايل ر

كتابا يدعوها إىل ضرورة تقدمي األسباب، بل وجيعل تغلبها، وانتصارها على أعدائها مرهونا 
: Ιتوفري األسباب مطلوب، بل الغفلة عنها جرمية، وقد قال اهللا : "بذلك، ويف ذلك يقول الغزايل

ةً ـــــــروا لَو تغفُلُونَ عن أَسِلحِتكُم وأَمِتعِتكُم فَيِميلُونَ علَيكُم ميلَود الَِّذين كَفَ{
ـِواح فعلى املسلمني أن يعوا جيدا أمهية توفري األسباب، . )512(")511(}دةًــــــــ
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ترام قانون وتقدميها، وأن يدركوا بأن العلوم الكونية، والتجريبية، واإلنسانية ال بد فيها من اح
  .  السببية، وإال فإن النجاح لن حيالفهم أبدا

  التوكل على اهللا: الفرع السادس
مع ضرورة توفري املسلمني لألسباب، واحترامهم لقانون السببية يبقى التوكل على اهللا خلقا 
ضروريا هلم، وقد بني الغزايل كيف أن التوكل كلمة مظلومة بني املسلمني لسوء فهمهم هلا، 

 جتسيدهم ملعناها، وحقيقتها، فهو ال يعين ركون اإلنسان إىل اهللا يف كل أعماله، وإجنازاته وخطأ
ركون اإلنسان إىل اهللا فيما ال طاقة له " هو ؛ظنا بأن التوفيق من عند اهللا، ولكن التوكل احلقيقي

يته فال مكان دود طاقته، وميلك البت يف بدايته، واح أما ما يدخل يف . ألنه ال يستطيع عمله؛به
، بل عليه أن جيد، وجيتهد ويبدع، ويبتكر، وعليه أن يتعلم ممن يفوقونه علما، )513("للتوكل فيه

بل عليه أن يذلل الصعاب، ويهون كل املشاق أمام . وخربة، وأن ال يدخر جهدا لتحقيق أهدافه
  . حتقيق مساعيه، شريطة أن يكون كل عمله هذا، وإصراره هذا حماطا بتوكله على اهللا

 وسكناا ، وبأن حركاا؛شعور يمنة اهللا على احلياة"هذا التوكل الذي تعرب حقيقته عن 
حمكومة حبوله، وقوته، ال ميكن أن تند منه، أو تبتعد عنه، واستقرار هذا الشعور يف القلب جيعل 

 قوله ، ويكفي املسلمني أن يعوا جيدا معىن)514("صلة اإلنسان بربه عميقة، وركونه إليه باديا
ليدركوا أن توكلهم على اهللا تعاىل هو تعلق، ) 515(}وتوكَّلْ علَى الْحي الَِّذي ال يموت{: تعاىل

  .)516(وارتباط، باملصدر الدائم للخري، أما التوكل على غريه، فهو قصري العمر، أو عدمي اجلدوى
  الصرب هللا : الفرع السابع

مني من توثيق عالقتهم باهللا عز وجل، وبلوغ إن الصرب هللا تعاىل خلق آخر ميكن املسل
روح اإلميان، ومناط الثواب اجلزيل الذي يصبه اهللا صبا على من "درجة اإلميان احلقيقي به، فهو 

، وقد تناول )518(")517(}ِإنما يوفَّى الصاِبرونَ أَجرهم ِبغيِر ِحساٍب{ابتلى فثبت، وسلم هللا أمره 
من دعائم اإلميان باهللا تعاىل، والنجاح يف هذه الدنيا، مبينا أن الصرب هو أن الغزايل الصرب كواحد 

                                                 
 .308: الجانب العاطفي من اإلسالم، مصدر سابق، ص:   محمد الغزالي) 513(

 .306: فسه، ص  المصدر ن) 514(

 .58: الفرقان، اآلية:   سورة) 515(

 .314: المصدر نفسه، ص: محمد الغزالي:   أنظر) 516(

 .10: الزمر، اآلية:   سورة) 517(

 .254: ، صنفسهالمصدر :   محمد الغزالي) 518(



 فإذا . وضجر،حيس صاحبه أن هللا ما أخذ، وهللا ما أعطى، وأن حق العبودية التحمل دون متلمل"
  . )519("حرم املرء ما حيب، أو كلف ما يكره، نظر إىل ربه يف تسليم، واستقبل قضاءه دون سخط

ن الصرب مرتبة جيب أن يتحلى ا املسلم الذي ميتطي األسباب، ويتوكل  أ؛وذا يتضح
على اهللا، فلما حتني النتائج، وتفصح عن اآلالم، واملآسي، واألحزان، فإن عليه الصرب، والتحلي 

، أما إذا أفصحت عن األفراح والنعم؛ فإن عليه الشكر هللا، وهو اخللق Ιباإلميان احلقيقي باهللا 
  . بد للمسلم منهالثامن الذي ال

  
  

  الشكر هللا : ثامنالفرع ال
 أي أنه يكون حني ينال املرء من ربه النعم، ؛الشكر هللا هو قيد النعم كما يرى الغزايل

 فاإلنسان عليه أن يدرك، .)520("شعور يف النفس قبل أن يكون حركة لسان"واخلريات، وهو 
عز وجل، فيحمده عليها، ويشكر بقلبه،  هويقدر قيمة النعم الكثرية اليت يرزقه ا خالقه، وبارئ

 ويف حديث الغزايل عن هذا اخللق الرفيع؛ تأسف كثريا من موقف .وإحساسه، قبل أن يتلفظ ا
اإلنسانية جتاه را، فهي ال تعي حقيقة النعم الغزيرة اليت تنهمر عليها ليال وارا، ومن املهد إىل 

قلوا باحلمد، وأطلقت ألسنتها بالثناء، لكن الواضح اللحد، ولو أا قدرت هذه النعم المتألت 
يا أَيُّها الَِّذين آمنوا كُلُوا ِمن طَيباِت ما رزقْناكُم واشكُروا ِللَِّه ِإنْ {:  القائلΙهو خمالفتها ألمر اهللا 
كروا اهللا تعاىل على ، وهذا ما يوجب على املسلمني قبل غريهم أن يش)521(}كُنتم ِإياه تعبدونَ

  .)522(نعمه لينالوا مرضاته، ومزيدا من نعمائه
  التوبة: الفرع التاسع

 فإن ؛ تعاىل، مث يرتكب فعال ينايف إميانهعندما يتحلى اإلنسان باإلميان، وتتوثق صلته باهللا
رمحة اهللا به متنحه فرصة العودة إىل ما كان عليه، بأن يتوب من خطئه، ويندم على سوء عمله، 

يسارع إىل ربه، متعهدا نفسه بالرعاية والتأديب، مقبال على شأنه بالترتيب والتهذيب، حىت "و
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 ؛، والتوبة خلق ضروري للمسلم، ومادام اخلطأ من طبيعة البشر)523("يستطيع النجاة مما وقع فيه
   .)524(مل يكلف أحدا بالعصمة املطلقة، ولكن كلف اإلنسان بالتوبة إن هو أخطأΙفإن اهللا 

 تطرق الغزايل إىل ضرورة هذا اخللق، وأمهيته للفرد املسلم، وأكد أن هناك حاجة ماسة وقد
يف العامل اإلسالمي إىل توبة الكثري من أبنائه ممن انضموا للشيوعية، وانسلخوا عن اإلسالم، وممن 

جل انضموا إىل اجلبهة الصليبية، وتنكروا لدينهم، وهم مجيعا يتعاونون مع أعداء اإلسالم من أ
 أن هؤالء إذا هلكوا على تلك األحوال، فإم ميوتون وهم على ؛وأده، وقتل شرائعه، ويبني الغزايل

  .)525(غري دين اإلسالم
لقد أكد الغزايل للمسلمني ضرورة اهتمامهم ذه األخالق الربانية، لدورها الفعال يف 

 على ،ريقهم إىل البناء احلضاريتزكية إميام باهللا تعاىل، وإعادة صلتهم به، كي يتمكنوا من شق ط
 فتكون البداية عودة إىل التربية األخالقية اليت حترك ا ذاك اجليل .ج الصدر األول لإلسالم

 والشعوب إذ ذاك من جمد، وتألق حضاري ،األول، فعرف كيف حيقق ما عجز عنه غريه من األمم
  . كبري

شارة إىل تنويهه بدور املربني يف وغري بعيد عن حديث الغزايل يف هذا الشأن جتدر اإل
، واملدرسة، -وأساسه املرأة-البيت " وهؤالء املربون هم .تسهيل، وإجناح إعادة بناء الفرد املسلم

واملسجد، والشارع، والدولة مبا ملكته يف العصور األخرية من قدرات اقتصادية، وثقافية، 
 أجيال مسلمة تتطلب من كافة أقطاب  أن حاجة العامل اإلسالمي إىل؛ وهذا يعين.)526("وإعالمية

 .التربية، والرعاية فيه جتنيدا ضخما، واستغالال لكافة الوسائل، واجملهودات من أجل ضمان النجاح
 أن هناك شرطا أساسيا جيب على هؤالء املربني اتباعه؛ هو املتابعة املستمرة ؛وقد بني الغزايل

ليست وضع : "-كما يقول الغزايل- ألن التربية ؛ألوضاع األجيال املسلمة، والتعهد الدائم هلا
 إا بذر، وسقي، ؛البذور يف أرض على رجا مطر جييء أو ال جييء، وال جهد وراء ذلك، كال

  .)527("وتعهد، ومطاردة للحشرات، واألوبئة، ومتابعة صاحية حىت أوان النضج
ي األسرة، ووصوال  وه؛إن الغزايل حيث كل أطراف اجملتمع اإلسالمي بدءا بنواته األوىل

 واالهتمام، والتنشئة النفسية، والتعليمية ،إىل الدولة على ضرورة إحاطة األجيال املسلمة بالرعاية
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وإذا كانت بطون . الدقيقة، من أجل إجناح عملية التربية الرشيدة، وتكوين فرد مسلم فعال
 الواقع هو النقطة املتممة  فإن التجسيد يف؛الكتب، والدراسات تعج باألخالق، واملناهج التربوية

 إنه صناعة شاقة، وجتارب متكررة، ،اخللق ليس قراءة ورقة، وال مساع درس"للعملية ذلك أن 
   .)528("وتكلف مستمر ينتهي بأن يكون ملكة قائمة، وصبغة ثابتة

وهلذا فإن الغزايل يناشد كل هذه األطراف بأن تقوم بوظيفتها، وتؤدي دورها، فاملرأة وهي 
سرة، جيب أن تكون على مستوى معني من التعلم، والثقافة، واالطالع كي تتمكن من عماد األ

تقدمي الزاد العلمي، والتربوي األول ألبنائها، وأما املدرسة فهي أيضا مطالبة بأن تسخر كافة 
طاقاا، وجمهوداا من أجل تلقني، وتعليم رفيع املستوى، أما املسجد فيجب أن يعود إىل وظيفته 

إن مكانة املسجد يف اجملتمع اإلسالمي جتعله : "قيقية، ومكانته األصلية، ويف ذلك يقول الغزايلاحل
وقد ارتبطت . مصدر التوجيه الروحي، واملادي، فهو ساحة للعبادة، ومدرسة للعلم، وندوة لألدب

النفوس ملا أعياها بناء - وصفوفها أخالق وتقاليد هي لباب اإلسالم، لكن الناس ،بفريضة الصالة
 فما ،)529(" استعاضوا عن ذلك ببناء املساجد السامقة، تضم مصلني أقزاما-على األخالق اجلليلة

 اليت طاملا اضطلعت ا فيما مضى، ،أحوج العامل اإلسالمي إىل عودة مساجده إىل الوظيفة األصلية
  .وطاملا آتت نتائجها الفعالة، واملثمرة يف األجيال السابقة

  لوحدة اإلسالميةا: املطلب الرابع
الذي يلف بالعامل -يف إطار احللول اليت قدمها الغزايل لعالج التخلف احلضاري الكبري 

 أن الوحدة اإلسالمية ضرورة ال بد منها للمسلمني، ؛ أكد-اإلسالمي وحيول دون ضته املرجوة
 ،وتقارب الزمانالعامل الكبري أمسى مدينة واحدة، " أن ؛وخطوة ال حميص عن القيام ا، وهو يرى

واملكان مع تقدم العلم املادي، فال يسوغ أن يكون العامل اإلسالمي مقطع األوصال حييا كل قطر 
   .)530("منه معزوال علميا، وعمليا عن غريه من أقطار اإلسالم القريبة، والبعيدة

ة ويكفي املسلمني أن حيتكموا إىل الفترة الذهبية من تارخيهم اإلسالمي؛ ليدركوا األخو
اإلسالمية يف أمسى صورها، ويعرفوا الوحدة الدينية اليت مجعت صفوفهم، وقوت جبهام، فحققت 
هلم النصر، والتفوق، وكفلت هلم احلضارة، والصدارة يف ظل احلكم السديد، والرأي الرشيد الذي 

 ، فهو حني أسس أول جمتمع إسالمي، وضع ضمن قواعده األوىل إخاء بنيεسار عليه رسول اهللا 
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، ويتحرك الفرد فيه بروح اجلماعة، ومصلحتها، "أنا"اإلخاء الذي متحى فيه كلمة "أفراده، ذلك 
 أن تذوب عصبيات ؛وآماهلا، فال يرى لنفسه كيانا دوا، وال امتدادا إال فيها، ومعىن هذا اإلخاء

 أو ،أخر أحداجلاهلية، فال محية إال لإلسالم، وأن تسقط فوارق النسب، واللون، والوطن، فال يت
  .)531("يتقدم إال مبروءته، وتقواه

 هي راية اإلسالم، ويف ظل ؛ولذلك امتد املسلمون شرقا وغربا، وهم حتت راية واحدة
 هو فلك االحتاد واألخوة، والتناصر بينهم ؛ هي الدولة اإلسالمية، ويف فلك واحد؛دولة واحدة

تطلع على أبصار مسلمي اليوم صورة لكن ويف غمرة احلديث عن هذه احلقيقة الغابرة، . مجيعا
أخرى مغايرة متاما، بل معارضة لسابقتها؛ إا صورة شتات، وتفكك بني املسلمني، واختالف 
كبري بني أفكارهم، وتوجهام زادا شدة ضياع خالفتهم اإلسالمية؛ اليت طاملا مثلت رباط 

ة ضعيفة، كل واحدة منها  فأصبحت الدولة الواحدة القوية تفوق مخسني دولة صغري.وحدم
تسلك سبيال مغايرا لألخرى سواء يف األفكار، والتصورات اليت تتبناها، أو االهتمامات، 

  .واألهداف اليت تتوخاها، أو الوسائل، واآلليات اليت تنتهجها
وانطالقا من الواقع اإلسالمي، والوعي جبسامة اخلسائر اليت مين ا املسلمون بعد ضياع 

 أن املسلمني لن يتمكنوا من حتقيق ضتهم املنشودة، وال كسر ؛م أكد الغزايلوحدم، وأخو
وقد حدد مجلة . قيودهم الثقيلة إال إذا عملوا جبد على إعادة، وإحياء وحدم، وأخوم من جديد

  :من اخلطوات اهلامة لبلوغ ذلك، وهذه اخلطوات هي
  اإلسالم هو نبض الوحدة: الفرع األول

 ألن ؛ هي عودة املسلمني إىل اإلسالم-كما يرى الغزايل-لتحقيق الوحدة إن أول خطوة 
العقيدة اإلسالمية هي أساس التوحيد بني صفوفهم، واجلمع والتوفيق بني اهتمامام وأهدافهم، 

 أن نبض الوحدة بني العرب، وبني املسلمني كلهم هو ؛ينبغي أن نعلم أنفسنا: "ويف ذلك يقول
ملعىن أن يكون الدين أساسا لوحدة املسلمني؛ دعا الغزايل إىل حتقيق أمرين ، وإيضاحا )532("الدين

  :اثنني مها
 فإن الواجب عليهم كذلك أال ؛إذا كان من واجب املسلمني خدمة دينهم، وإعالء رايته: أوال

عدم الفرقة  و.)533(}أَنْ أَِقيموا الدين وال تتفَرقُوا ِفيه{: Ιيتفرقوا يف هذا الدين مصداقا لقوله 
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يستوجب عليهم االبتعاد قدر املستطاع عن االشتغال بالقضايا اجلزئية، واملسائل اخلالفية، ويكرسوا 
ملاذا ننسى القواعد : "يتساءل الغزايل وهنا. جهدهم، ووقتهم للمسائل، والقضايا اليت يتفقون عليها

م باألمور اخلالفية لون من اليت جتمعنا، وش للدروب اليت نتفرق فيها؟ احلق أن هذا االهتما
 ألنه كثري التكاليف، إىل ميدان آخر ال مشقة ؛الطفولة الفجة، والزيغ الفار بأهله من ميدان احلق

، وقد اهتم الغزايل كثريا ذه اخلالفات املتفشية بني املسلمني، )534("فيه، وال تزمحه واجبات ثقال
 جدوى منها سوى بعثرة اجلهود اإلسالمية،  إلميانه القوي أن ال؛وكان دائم القلق من عواقبها

  .وتصدع جبهة املسلمني، وتوهني قوم، وإطالة عمر ختلفهم
 هي صورة اخلالف بني ؛ولعل أهم صور الفرقة، واخلالف اليت استرعت انتباه الغزايل

د أن  وهلذا فإنه دعا إىل ضرورة املصاحلة بني االجتاهني، وأك.السنة، والشيعة يف العامل اإلسالمي
ذلك هو أحد أهم مقومات الوحدة اإلسالمية املنشودة؛ إذ ال يعقل أن تتحد كل القوى املعادية 

لقد اتفقت : "ويف ذلك يقول. لإلسالم، وتتفق على إماتته، بينما تتفرق قوى اإلسالم، وتتشرذم
 مىت فتنا، فإىلأأحزاب أهل الكتاب، وأحزاب الوثنية، وأحزاب املاديني مجيعا على استئصال ش

نتفرق؟ ملاذا يتباعد أتباع املذاهب الفرعية؟ ملاذا جتتر خالفات بني السلف، ومتنح القدرة على 
   .)535("احلياة، واألذى

 بأنه ال يستطيع حل املشكلة القدمية القائمة بني السنة، -الغزايل-وعلى الرغم من قناعته 
ة، ولفت االنتباه إىل ضرورة إزالتها، والشيعة إال أنه مقتنع بأمهية التنبيه إىل خطورة هذه القضي

وهلذا قدم مجلة من املقترحات اليت من شأا إجناح املصاحلة بني . بإزالة األوهام القائمة بني الطرفني
  :)536(الفريقني، واملتمثلة يف اآليت

 هو كتاب اإلسالم املصون اخلالد، ؛يتفق الفريقان يف مؤمتر جامع على أن القرآن الكرمي -1
ر األول للتشريع، وأن اهللا حفظه من الزيادة، والنقص، وكل أنواع التحريف، وأن ما يتلى واملصد

 على أصحابه، وأنه ليس هناك يف تاريخ اإلسالم كله غري هذا εاآلن هو ما كان يتلوه النيب 
  . املصحف الشريف

 قيام الساعة، ن الكرمي، والرسول أسوة حسنة ألتباعه إىلآ هي املصدر الثاين بعد القر؛السنة -2
  .واالختالف يف ثبوت سنة ما، أو عدم ثبوا مسألة فرعية

                                                 
 .07-06: زان الشرع والعقل، مصدر سابق، صتراثنا الفكري في مي:   محمد الغزالي) 534(

 .110: ص) م1997هـ، 1418، 01: القاهرة، دار الشروق، ط(دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين، :   محمد الغزالي) 535(

 .109:   المصدر نفسه، ص) 536(



 والعربة التارخيية، وال ،ما وقع من خالف بني القرن األول يدرس يف إطار البحث العلمي -3
يسمح بامتداده إىل حاضر املسلمني ومستقبلهم، بل جيمد من الناحية العلمية جتميدا تاما، ويترك 

ولكم ما كسبتم وال , تلك أمة قد خلت هلا ما كسبت {:  وفق اآلية الكرميةΙحسابه إىل اهللا 
  .)537(}تسألون عما كانوا يعملون

 -وهي كثرية جدا-يواجه املسلمون مجيعا مستقبلهم على أساس من دعم األصول املشتركة  -4
  .وعلى مرونة، وتسامح يف شىت الفروع الفقهية، ووجهات النظر املذهبية األخرى

، وما سادها من ازدهار، وتقدم -فترة النبوة واخلالفة الراشدة-انطالقا من الفترة الذهبية : ثانيا
كبري، وما ميزها من أخوة، وترابط وثيق بني املسلمني، يدعو الغزايل مسلمي اليوم إىل االقتداء 

   .بتلك الفترة
م األخوة بني  هو أول من جنح يف تثبيت دعائ؛ قائد األمة اإلسالميةεوملا كان النيب 

 فإن الغزايل يرى أن قادة العامل اإلسالمي، وحكامه يف هذه الفترة مطالبون بفرض ؛املسلمني
إن احلب كالنبع الدافق يسيل : "األخوة، والوحدة على رعاياهم، إن مل يتبنوها عن طواعية، قائال

مراسيم، وإمنا هي وحده، وال يتكلف استخراجه باآلالت، واألثقال، واألخوة ال تفرض بقوانني و
على أن تنويهنا بقيمة التسامي النفساين يف …أثر ختلص الناس من نوازع األثرة، والشح، والضعة

تأسيس اإلخاء؛ ال مينع احلاكم من فرضه على الناس نظاما يؤخذون حبقوقه أخذا، فإذا مل يؤدوها 
، )538("ائب، وغري ذلكطوعا أدوها كرها، وذلك كما جيربون على العلم، واجلندية، وأداء الضر

 فإنه سيكون دليال على اهتمامهم برعاياهم، ؛وهذا العمل إن أداه القادة، واحلكام املسلمون
  .وتدرجهم يف املراقبة، وصياغة احللول لشىت املشكالت الطارئة عليهم

  إعادة اخلالفة اإلسالمية فرض عني: الفرع الثاين
 ألم ؛المية من جديد فرض عني على املسلمنييذهب الغزايل إىل اعتبار إعادة اخلالفة اإلس

على ما - قيادة توحد مشلهم .حباجة ماسة إىل قيادة ينضوون حتتها، ويتحركون يف حدود إمرا
، وحتدد موقفهم سيما يف متابعة أحوال -بينهم من اختالف يف األجناس، واألعراق، واألوطان
ة أعداء اإلسالم؛ الذين كانوا خلف ضياع إخوام املضطهدين يف كثري من بقاع العامل، وجما
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وسعيا منه لتحديد كيفية إعادة هذه اخلالفة الغاربة، حدد الغزايل . اخلالفة اإلسالمية، وسقوطها
  :)539(مجلة من القواعد الكفيلة بذلك، وهي تتمثل فيما يأيت

عادة النظر يف مناهج إعادة النظر يف مناهج تعليم اإلسالم يف شىت مراحل الدراسة العامة، وإ: أوال
  .التعليم الديين نفسه لتخريج فئات أوسع دراية، وأحد بصرا

 وأرقى مما يتبع اآلن، وتوسيع آفاق الدعوة اإلسالمية، أو ،اختيار الدعاة وفق مواصفات أدق: ثانيا
  .اإلعالم اإلسالمي حبيث تستوعب ميادين النشاط اإلنساين مجيعا

جملتمعات اإلسالمية املوجودة اآلن يف عواصم اإلسالم كلها لتبادل إقامة حلقات اتصال بني ا: ثالثا
  .اخلربة، واملشورة العلمية، والعملية

عقد مؤمترات دورية متصلة لبحث مشكالت الدعوة، ورصد اهلجمات املنظمة ضد : رابعا
  .اإلسالم، ووضع اخلطط املناسبة خلدمة الرسالة اإلسالمية

ى املسلمني املهاجرين إىل اخلارج، واإلفادة من مواضعهم بسط الرعاية الدينية عل: خامسا
االجتماعية، والثقافية حىت يكونوا معابر لرسالتنا العظيمة، بدل أن يذوب هؤالء يف دوامة احلياة 

  .الغربية
 التقاط الفارين من وجه احلكومات املعادية لإلسالم يف إفريقيا وغريها، وتيسري التحاقهم :سادسا

  .عاهد العربية ليعودوا أقدر على قيادة أممهم، ورد الفنت عنهمباملدارس، وامل
  . املؤمترات التبشريية احمللية، والعاملية، واستكشاف املؤامرات املبيتة ضدنا  دراسة:سابعا
 أن ذلك كله لن يتحقق كال، أو جزءا إال يف ظل حكومات حتترم اإلسالم، وترى ؛وبدهي: ثامنا

وعلى  … القيام حبقوقه، وليست كل احلكومات العربية كذلكنفسها مسؤولة أمام اهللا عن
  . الشعوب أن تتحرك، وإال تعرضت للفناء عقوبة من رب السماء

وبعودة اخلالفة اإلسالمية من جديد، سيتمكن العامل اإلسالمي من حتقيق التكتل الذي جيابه 
وبذلك يستطيع استخدام،  اليت مألت أفق العامل بأسره، ،به خمتلف التكتالت العاملية الضخمة

واستغالل شىت االمتيازات، واإلمكانات اليت يتمتع ا، بعد أن تتقارب وجهات النظر، وآفاق 
  . املستقبل بني أقطاره، وشعوبه

ترسم خريطة الوطن اإلسالمي الكبري رمسا "ودعما هلذه الوحدة املنشودة يقترح الغزايل أن 
شروح موجزة عن العواصم، والبلدان، مث جنتهد يف موضحا بالنسب الصحيحة للسكان، مذيال ب
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نشر هذه اخلريطة يف حجرات الدور، وفصول املدارس، وأمكنة العمل، ويف صدور االحتفاالت، 
خل، وبذلك نغالب النسيان أن يطغى، وروح االنفصال أن تسود، ونضع بذور ا…واجملتمعات

، وذا )540("ؤيت أكلها كل حني بإذن راالوحدة الكاملة اليت نرويها بأعمالنا، وجهودنا، حىت ت
تتضح معامل إعادة الوحدة اإلسالمية كما حددها الغزايل، وسعى إىل حتقيقها يف كل ميادين، 

  . -العامة واخلاصة–وجماالت احلياة اإلسالمية 
  التحرر من الرتعات القومية: الفرع الثالث

قوط اخلالفة اإلسالمية؛ فإا كما إذا كانت الرتعات القومية من أهم النتائج السلبية لس
. )541("بعض ما أطفأ محاس العقيدة الدينية، وجعل األخوة اإلسالمية أثرا بعد عني"يرى الغزايل 

 ؛ ال تم الواحدة مبا حيدث يف األخرى، ولعل قضية فلسطني،فقد أصبحت الدول العديدة منفصلة
 حتولت فلسطني إىل قضية عربية بعد أن إذ. هي األكثر وضوحا فيما خيص غياب األخوة اإلسالمية

كانت إسالمية، ونتج عن ذلك أن املسلمني سكتوا عن ضياعها، وخمتلف اجلرائم، واالنتهاكات 
اليت متارس ضد أبنائها، واكتفوا بالتأمل، واملشاهدة، دون أن تستثريهم أخوة الدين، أو تدفعهم 

عرب الذين بقيت العروبة خطا واهيا يربطهم  وحىت ال.، ونصرااوحدة العقيدة إىل النضال ألجله
بالقضية؛ فإن دورهم ال يكاد يذكر، وهذا دليل واضح على فشل القوميات يف حتقيق الوحدة بني 

  .  اإلسالميةالدول
 بعضها ،وغري بعيد عن القومية العربية، استشرت يف العامل اإلسالمي نزعات قومية عديدة

ا يقدم عرقا على آخر، وبعضها اآلخر يقدم والءه لفكر قائم على التعصب جلنس معني، وبعضه
 أسهمت يف تأجيج الكثري من اجلرائم الدموية بني املسلمني، -على اختالفها وتنوعها-وهي . معني

وهلذا أحل الغزايل على املسلمني بأن يتركوا التعصب هلذه الرتعات، . وإطالة العداء، والفرقة بينهم
جيب يف دعوتنا إلحياء : " ألنه يوحدهم، ويقوي شأفتهم قائال؛وأن يتمسكوا فقط باإلسالم

وحدتنا، أن منيت صيحات اجلاهلية، وأن نربز العنوان اإلسالمي وحده أساسا للنهضة، والبعث، 
  . )542("واالنطالق إىل مستقبل أفضل

وعلى العامل اإلسالمي أن يدرك حقيقة، وفائدة التنوع العرقي الكبري الذي يضمه يف خمتلف 
وكما جنح اإلسالم يف . أقطاره، وعليه أن جيعل هذا التنوع عامال للقوة، والبناء ال الضعف، واهلدم
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 -على عهد الصدر األول-تذويب كل األجناس، واألعراق يف بوتقة واحدة ختدم اإلسالم وحده 
  .فعلى مسلمي اليوم أن ينجحوا يف ذلك، وأن ينصروا دينهم بوحدم

  
  العريب الفعال يف بناء الوحدة اإلسالميةالدور : الفرع الرابع

مع مواصلة تتبع خطة الغزايل إلعادة الوحدة اإلسالمية من جديد؛ تربز للعيان نقطة مهمة 
 أن الغزايل حيمل العرب دورا فعاال يف هذه املهمة، ويدعوهم إىل ضرورة القيام بالعبء ؛وهي

إن العمل : "، واقتداء م، ويف ذلك يقولاألكرب يف سبيل توحيد املسلمني، تأسيا بالعرب األولني
للوحدة اإلسالمية شرف باذخ، وجمد شامخ، وجيب على العرب قبل غريهم من األجناس اليت 

دينهم ال جبنسيتهم، بتكون األمة اإلسالمية الكربى، أن يدركوا هذه احلقيقة، وأن يربطوا والءهم 
ال بالفضالت اليت يلتقطوا من موائد الغرب، وأن يستضيئوا يف ضتهم بشرائع اإلسالم وشعائره، 

   .)543("أو الشرق
وإلبراز الطريقة اليت تتم من خالهلا خدمة العرب للوحدة اإلسالمية، حدد الغزايل أمرين 

  :اثنني، وأحل على ضرورة قيام العرب ما، وهذان األمران مها
الدعامة " ألا لغة الوحي، وألا ؛يةيرى الغزايل أن العرب مطالبون بداية خبدمة اللغة العرب: أوال

الكربى للوحدة اإلسالمية، ومع موت اللغة سيموت التعليم، والتفاهم، والرباط األديب املشترك، 
، ولذلك جيب على العرب )544("وستنشأ أجيال منكرة لتراثها، وتقاليدها، بل عباداا، وشعائرها

 الرفيعة، مث عليهم بعد ذلك أن يتجهوا إىل أن يدافعوا عن لغتهم، ويستميتوا يف حفظ مكانتها
تعريب مجاهري غفرية من كل لون ليشتركوا مع العرب أنفسهم يف "املسلمني من غري العرب بغية 
 وإلمداد جسور التآخي بني كافة املسلمني بإمداد عالقتهم .)545("فقه الرسالة، وإبالغ هداياا

  . غام، وتنوع هلجامبلغة الوحي اليت يقدسوا مجيعا رغم اختالف ل
اجلهد يف وزارات اإلعالم جلعل "وقد أضاف الغزايل إىل ذلك اقتراحا يقضي مبضاعفة 

الربامج املوجهة على درجة من الكفاية الثقافية لتستطيع خدمة اللغة العربية، وتعليمها ملن جيهلوا، 
كذا تكون خدمة العرب وه. )546("وكذلك لدعم القيم الدينية، ورد الشبهات اليت تثار حوهلا
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للغتهم سبيال إىل خدمة أبناء اإلسالم من غري العرب، ومتهيدا إلعادة الرباط القوي بينهم مهما 
  .اختلفت لغام، أو تباعدت أوطام

نظرا الستحالة تعريب كل مسلمي العامل، فإن الغزايل يقترح على العرب، بل يوجب عليهم : ثانيا
، وهذا لتمكني املسلمني )547("إىل لغات، وآداب األمم األخرىنقل هدايات اإلسالم نفسها "

 باللغة اليت -على حقيقتها- الذين ال يتقنون اللغة العربية من فهم تعاليم اإلسالم، وإدراك شرائعه
وهذا إمنا يدعم الروابط بني املسلمني، ويبعد االنفصال عن صفوفهم، كما يبعد عن . يتقنوا

 ألنه جاء بلغتهم، فإن اإلسالم جاء للناس كافة، وجميئه ؛باإلسالمتصورام استفراد العرب 
بالعربية، وإن كان تشريفا للعرب فهو يف الوقت نفسه تكليف هلم بتحمل مسؤولية تبليغه لسائر 

جيب عليهم أن يتقنوا كل اللغات العاملية، وما استطاعوا من اللغات "األمم، وهلذا فإن العرب 
ل لغة خالصة كافية هادية من تعاليم اإلسالم يف جمال العقيدة، واخللق، احمللية، وأن يودعوا ك

  .، وهذا ليتمكنوا من إيصال الرسالة اإلسالمية إىل كل الناس)548("والعبادة، وشىت أنواع املعامالت
  املوقف جتاه األقليات املسلمة  : الفرع اخلامس

ذها بعني االعتبار إلمتام عملية نبه الغزايل إىل ضرورة االهتمام باألقليات املسلمة، وأخ
 متثل جانبا مهما من العامل اإلسالمي، وكيانا -األقليات املسلمة- ألا ؛الوحدة اإلسالمية بنجاح

بارزا يف عامل املسلمني، فال ميكن أبدا مع تناسيها، أو إمهاهلا الشك يف إمكانية قيام وحدة إسالمية 
ا الطبيعي يف هذه الوحدة، ويف حديث الغزايل عن ناجحة، بل ال بد من إشراكها، ومنحها حقه

كيفية العناية ا، واالستفادة منها لدعم الصف اإلسالمي، ورص جوانبه أبرز ثالثة أمور جيب على 
  : العمل على جتسيدها وهي-يف البلدان اإلسالمية-املسلمني 

 أن ؛ اإلسالمية الكاملةإشعار األقليات اإلسالمية، واجلماعات الساعية الستعادة احلياة": أوال
ة عارضة، سبق أن تعرض الكيان اإلسالمي هلا، مث تغلب عليها، نالتمزق احلايل للمسلمني هو حم

 والغزايل ذا يدعو ،)549("وجنا منها، وأن االستسالم للهزمية خطأ، وفقدان الثقة يف املستقبل إمث
ن، وعليهم أن يعملوا يف مقابل ذلك املسلمني إىل ضرورة التحلي بالعزم، والتفاؤل يف مستقبل أحس

 بشكل مجاعي يدعم األخوة بينهم، ويقف -عبادات أو معامالت-على ممارسة خمتلف األنشطة 
  .يف وجه الفرقة، والشتات
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من األمور اخلطرية اليت تواجهها األقليات املسلمة عمليات التنصري املكثفة، واملوجهة بعناية، : ثانيا
واجبنا حنن " أن ؛، وتشويه صورة دينها، وهلذا يؤكد الغزايل-ة التوحيدعقيد-ودقة لصدع عقيدا 

املسلمني املتمتعني بالعافية أن نلقى هذه التيارات بتيارات أشد، وأن ندمغ الباطل مبا أوتينا من حق، 
، فال جيوز أبدا للمسلمني أن يفرطوا فيما )550("وأن ننقذ األلوف املؤلفة من هذه الغارات املتتابعة

قه اإلسالم من اكتساب أقليات كثرية يف شىت بقاع العامل، بل عليهم أن ميدوا إليهم جسور حق
  .األخوة، وحييطوهم باالهتمام والرعاية

 دعما ملبدأ التقريب بني املسلمني، واستبعاد كل ما يدعو إىل تفريقهم، وإثارة اخلالفات بينهم :ثالثا
إىل األقليات املسلمة أيضا، وذلك من خالل جعل  أن هذا املبدأ جيب أن ينتقل ؛يقرر الغزايل

مث يدعو الغزايل . )551("ثقافتنا املذاعة، واملنشورة قائمة على التقريب ال املباعدة، والرتق ال الفتق"
املسلمني إىل ضرورة التضامن مع اجملاهدين يف البالد غري اإلسالمية، وإرشادها إىل أجنع الوسائل 

  . تهم على أدق، وأصح وجهاليت تساعدهم يف أداء رسال
إضافة إىل ما سبق ذكره عن الدور الفعال الذي جيب على العرب أداؤه خلدمة الوحدة : رابعا

إنشاء مكاتب يف "اإلسالمية؛ يذكر الغزايل واجب العرب حيال األقليات املسلمة، فيدعوهم إىل 
. )552("واختاذ مواقف إجيابية فيهاوزارات اخلارجية العربية للعناية بالقضايا، واألقليات اإلسالمية، 

وهذا سيعزز الروابط بني املسلمني من جهة، كما أنه سيخلصها من مشكالت كثرية تعترضها 
  . هناك

إن هذه اخلطوات اليت حددها الغزايل كوسيلة فعالة إلعادة الوحدة اإلسالمية من جديد، ال 
املشاعر وحدها ال " فإن ؛واألحاسيسجيب أن تبقى رهينة األفكار، واملبادئ، أو حبيسة املشاعر، 

تكفي، وإن املبادئ وحدها ال جتمع، لكن ال بد من اإلخالص، والتضحية، وإنضاج األطر، 
 إن من واجب احلكومات، واجلماعات .واآلليات التوحيدية اليت تعيد هلذه األمة تالمحها املنشود

سات الوحدوية أن يقيموا مراكز اإلسالمية، وفرقاء العمل الذين ينشطون يف سبيل إقامة املؤس
ويكفي إلقاء نظرة . )553("دراسات الوحدة، وحينئذ يتعاظم األمل بلم مشل األمة، ومجع كلمتها

خاطفة على العامل الغريب إلدراك اخلطوات الفعالة، واجملهودات املركزة، واملتسقة بني شىت 
 سواء على مستوى البلد ،التاإلطارات، واملؤسسات الداخلية، واخلارجية من أجل إدامة التكت

                                                 
 .، الصفحة نفسهاالسابقمصدر    ال) 550(

 .96: ، صنفسه  المصدر ) 551(

 .97:   المصدر نفسه، ص) 552(

 .129: نحو فهم أعمق للواقع اإلسالمي،  مرجع سابق، ص:   عبد الكريم بكار) 553(



 ذلك أن إمياا بقيمة الوحدة، والتكتل دفعها إىل سلك كل السبل .الواحد، أو بني خمتلف البلدان
  .    -ختطيطا وجتسيدا- املؤدية إليها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 



  ن بالدنياـة املسلميـح عالقـتصحي: املبحث الثاين
 يف اجلبهة األوىل يستهدف إعادة تصحيح الوعي الديين إذا كان العالج الذي قدمه الغزايل

 ، وصحبه εللمسلمني، من أجل إعادة صلتهم احلقيقية باإلسالم مثلما كان على عهد رسول اهللا 
 فإن هذا العالج ركز يف جبهته الثانية على تصحيح وعي املسلمني للدنيا، ؛رضوان اهللا عليهم
ا، بعد أن وهنت أوصاهلا يف أحيان، وتقطعت يف  من خالل إعادة عالقتهم ،وفقههم للكون
  .أحيان أخرى

 أمهها )554(وقد بني الغزايل كيف حدثت القطيعة بني املسلمني، والدنيا ألسباب كثرية
 أنه الدين الوحيد الذي حيث على العمل للدنيا، ؛ ملعىن اإلسالم، وعدم إدراكهميءفهمهم اخلاط

ميان، وجيعل تأمل اإلنسان يف الكون، وسربه ألغواره، ويربط العمل يف الدنيا باإل. واآلخرة
وهلذا كان من أشد ما يزعجه اعتقاد بعض . وإحاطته بأسراره مفتاحا لنيل خري الدنيا، واآلخرة معا

وهذا التصور،   أن اإلميان حمصور يف أداء خمتلف العبادات، والشعائر رافضا هذا االعتقاد،؛املسلمني
وإين ألستغرب أحوال الناس ينتسبون إىل : "بتعجبه، واستغرابه قولهومن العبارات اليت نضحت 

أي إميان هذا؟ . اإلسالم، ويديرون ظهرهم للكون، فال يدرسون له قانونا، وال يكشفون له سرا
  . )555(" وبنيه يف ربوعها؟،وأي جهل بقصة احلياة، ووظيفة آدم

 مادامت هذه ،ضة حضارية بأن العامل اإلسالمي لن حيقق أية ؛وهو يذهب إىل اجلزم
وعليه أن حيارب هذه األفكار، وهذه . األفكار سائدة بني أبنائه، وجتد بينهم صدى قويا

كل علم يطوي مسافة هذا التخلف هو من أركان الدين، " أن ؛التصورات، وأن يستبدهلا بإقناعهم
ل اخلالف اليت برع فيها  والكفائية، وهو أوىل من نوافل العبادة، ومسائ،وفرائض العبادات العينية

وهذا إمنا يدل على مدى ارتباط، وتكامل العالج بني . )556("الفارغون، واشتغل ا املتنطعون
  .اجلبهتني، وأن اجلبهة األوىل أساس، ومهاد للثانية

وبتتبع طريقة حتليل الغزايل لعالقة املسلمني بالدنيا، وكيفية تصحيحها، وتوثيقها من جديد 
 بدت يل جمموعة من األمور اكتنفت حتليل الغزايل، والزمت ،ة احلضارية القائمةللتخلص من األزم

  : جهده يف عالج األزمة، وهي

                                                 
 .  سبق التطرق إليها في الفصل الثاني من هذا البحث، مبحث األسباب الداخلية) 554(

 .09: ية، مصدر سابق، صعلل وأدو:   محمد الغزالي) 555(

 .115: سر تأخر العرب والمسلمين،  مصدر سابق، ص:   محمد الغزالي) 556(



 أن إعادة الصلة بني املسلمني، والدنيا هي نتيجة حتمية لتصحيح وعيهم الديين، فإن ختليص :أوال
 النصوص املعصومة، املسلمني من الفهم الناقص، أو املشوه لإلسالم، سيمكنهم من فهم كثري من

 ، وتسخري الدنيا خلدمتهم، وتلبية حاجام Ιاليت تدعوهم إىل تأمل الكون، وتدبر خلق اهللا 
 أن جناح اخلطوة األوىل سيؤدي بداهة إىل ولوج اخلطوة ؛ومعىن ذلك. املختلفة دون عناء، أو شقاء

  .الثانية، إذ ال تناقض بني اإلسالم، والدنيا
 ختلفوا، وابتعدوا عن قيادة البشرية فإن غريهم حقق من الرقي، واالزدهار  أن املسلمني حني:ثانيا

ما كفل له غزو الفضاء، وقد كشفت األيام عن شرخ كبري، وبون شاسع بني املسلمني، وهؤالء 
 استحالة تقدم املسلمني، إن مل -كما يرى الغزايل-مما يؤكد . القادة اجلدد للحضارة اإلنسانية

 أي أن عودة املسلمني إىل الدنيا ؛قتبسوا عنهم الكثري من العلوم، واملعارفيتعلموا منهم، وي
  .-ةليرواد احلضارة اإلنسانية احلا-مشروطة بطريقة تعاملهم مع الغرب 

أشار الغزايل إىل أن األمر املثري للدهشة واحلرية؛ هو أن تتبع املسار احلضاري احلايل يف كال : ثالثا
، ومبادئ إسالمية مطبقة عند الغرب، وغياب أو جتاهل هلذه املبادئ اجلانبني؛ يكشف عن تعاليم

 هو الدين الوحيد القادر على قيادة البشرية إىل طريق ؛وهذا تأكيد على أن اإلسالم. عند املسلمني
الرشاد إن مت العمل به، وأن املسلمني مل يتخلفوا إال البتعادهم عنه، وتركهم العمل به، واالحتكام 

  . ، ونواهيهإىل أوامره
يرسم الغزايل للمسلمني طريقا النطالقهم يف هذه الدنيا من جديد، ويبني هلم مسار عودم : رابعا

  : إىل فهمها الصحيح، من خالل قاعدتني اثنتني مها
عليهم أن يستحضروا والءهم لإلسالم الذي صحح وعيهم به، وحسن فقههم له يف كل  -1

  .التحديات اليت جياوااألعمال اليت يقومون ا، وخمتلف 
جيب عليهم أن يستيقنوا ضرورة تعاملهم مع احلضارة الغربية احلديثة، بعد أن يقتنعوا بأا  -2

فال ضري أن يتلقوا، ويقتبسوا عنها ما دام . حتمل الكثري من اإلجيابيات اليت ال بد من االنتفاع منها
ن الشروط املراعية حلاجام، واملتماشية مع كل ذلك حماطا بوالئهم لإلسالم، ومتحركا يف دائرة م

  . دينهم دون أن تعارضه، أو دمه
 وعملهم يف خمتلف ،ذه التوجيهات يدعو الغزايل كافة املسلمني إىل مباشرة سعيهم

جوانب احلياة، وتركيز جهودهم على دراسة احلضارة احلديثة اليت تقود العامل اليوم، بغية االنتفاع 
فادي سلبياا، على أمل خالفتها بعد ايارها الذي هو آت ال حمالة، مهما بدت من خرياا، وت



 من خالل رصد حتليل -إن شاء اهللا-وهو ما سيتطرق له هذا املبحث . قوا، وظهرت شدا
الغزايل لكيفية تعامل املسلمني مع احلضارة احلديثة، واملوزع على منطني من التعامل؛ أوهلما احلذر 

امن سلبياا، واالنتفاع من خرياأما جتاهلها . ا، وشرورها، واآلخر هو االستفادة من إجيابيا
التام، واملضي بعيدا عنها فهو التقوقع الذي لن حيقق املسلمون من ورائه طائال، ولن ينالوا من 

  .خالله تفوقا، أو تقدما
  سلبيات احلضارة احلديثة: املطلب األول

 على ضرورة دراسة احلضارة احلديثة، واالنتفاع منها، إال أن على الرغم من إحلاح الغزايل
إحلاحه مل يكن مطلقا بل إنه كان مقيدا بشروط، وحماطا بضوابط تسمح باالستفادة، أو االستبعاد 

 هو أنه ينظر ؛واملالحظ على فكر الغزايل حيال احلضارة احلديثة. جانبا حسب مقتضيات احلال
ضايا من منطلق قرآين مضبوط، فريى أن اجلانب اإلنساين، واألخالقي كما ينظر إىل كل الق"إليها 

 والعلمية يف نشر األباطيل حول اإلسالم، ،من الغرب هو املرفوض، ذلك أنه يستغل قوته املادية
املسلح من قمة رأسه إىل أمخص قدمه، الغرب الذي جير وراءه ألوفا من األمم املأسورة، "فالغرب 

ما كسر شوكتها بقوته الباطشة، الغرب الذي رسم الصلبان رمز التضحية والدول املقهورة بعد
على رايات تظلل جيوشا اشتغلت بالسلب، والنهب، وانطلقت يف مشارق األرض، ومغارا تثري 

 أن اإلسالم قام على ؛إلثبات(!) هذا الغرب العنيد الذي ينشر حبوثا علمية نزيهة . الرعب والفزع
  . )558(")557("السيف

زايل إمنا يلفت انتباه املسلمني إىل حقيقة النوايا اليت حترك الغرب، وحتدد موقفهم من والغ
فإن حقدهم الذي مل يتوقف أبدا، ومل يتوان عن جتديد أساليبه، وصوره كي ال ينكشف . املسلمني

أمام العيان، جلأ إىل احلضارة احلديثة فاختذها سالحا له، دعم به جبهته، وقوى به شأفته وهو 
  .هاجم العامل اإلسالميي

 أا تعود إىل ؛ بني الغزايل-سيما على املسلمني-وكشفا منه لسبب خطورة هذه احلضارة 
، وعن Ι ، بل وحرصها على صرف الناس مجيعا، وإبعادهم عن اهللا  Ιابتعاد هذه احلضارة عن اهللا 

تعرف اخللق، وال تعرف : "هالتفكري فيه، أو لقائه يف اليوم اآلخر، فهي كما عرب عنها الغزايل بقول
التمثال القابع عند األهرام يف " بأيب اهلول"اخلالق، تعرف اليوم، وال تعرف الغد، وقـد شبهتها 

كذلك هذه احلضارة هلا عقل إنسان، وغرائز ! له وجه إنسان، وجسم حيوان مصر،

                                                 
 .128: اإلسالم واالستبداد السياسي،  مصدر سابق، ص:   محمد الغزالي) 557(

 .233: محاور المشروع الفكري لدى الشيخ الغزالي، مرجع سابق، ص:   رمضان خميس الغريب) 558(



. لدنيا، وإمهال اآلخرةوهكذا اختذت احلضارة احلديثة ديدا يف احلياة بإيثار العمل ل. )559(!"حيوان
ورغم أا جنحت كثريا يف بلوغ درجات رفيعة من التقدم العلمي، والتطور املادي؛ إال أا فشلت 

حولت البشر إىل عبيد للتراب، وجعلت مجاهري غفرية حتيا ليومها، وتذهل عن "فشال ذريعا عندما 
له، وقد طوعت  اة اهللا والعملآخرا، وتكدح ملآرا القريبة، وال تفكر تفكريا جادا يف مرض
  . )560("التقدم العلمي خلدمة أخس الغرائز، وهيأت العامل حلروب متالحقة

ومن هنا بالذات تربز حقيقة التحديات اليت ختلقها هذه احلضارة أمام العامل اإلسالمي، 
إال على فهي اليت حتارب الدين، وترفض العقيدة متثل العدو اللدود لإلسالم؛ الدين الذي ما قام 

 وعباده، وربط العمل يف الدنيا Ιأساس التوحيد، وما حرص إال على توثيق الصالت بني اهللا 
  . -جل وعال-بالعمل لآلخرة، مث قرنه مجيعا مبرضاته 

 أن الغزايل مل يرفض احلضارة الغربية يف جانبها اإلنساين، واألخالقي إال ؛واجلدير بالذكر
ومن مجلة . تلف املالبسات اليت تكتنف احلياة يف ظلهاعندما وقف على واقعها اليومي، وخم

 ، وإعالا Ιالسلبيات اليت جيب على املسلمني أن حيذروا منها؛ هي ابتعاد هذه احلضارة عن اهللا 
ومما ذكره الغزايل، وهو يصف أحوال . وقد كانت نتائج ذلك وخيمة، وبالغة السوء. املعصية له

ناس رسالتهم، ونسوا رم، وشرعوا ألنفسهم، فماذا كسبوا؟ جتاهل ال: "الناس يف كنفها قوله
إن الساسة أجهدوا ذكاءهم يف الشرق والغرب حىت درت األرض ! كسبوا أزمات اجلوع واخلوف

السمن والعسل، مث مجدوا ذلك اخلري كله يف أسلحة الدمار الشامل، وبقيت األمم تلهث وراء 
إن نصف ! وأقل جدواه مهما صاحبه من ذكاء وحضارةالضرورات املضنية، أال ما أشأم العصيان، 

اجلهد يف حتصيل األقوات لو بذل يف األدب مع اهللا، وابتغاء رضاه، لكسب الناس الدنيا، واآلخرة 
  . )561("معا

هونت جرمية الزنا، ويسرت اللقاء بني الذكر "بل إن هذه احلضارة ! ليس هذا فحسب
، فقضت بذلك على )562("الغريزة اجلنسية امللحاحواألنثى، وعدت ذلك استجابة عادية لنداء 

كثري من املبادئ اإلنسانية الرفيعة، واألخالق الكرمية، وفتحت األبواب النتشار الرذائل، وشيوع 
، وخشيته فأمر مستبعد، بل إنه رجعي، وداللة على التخلف، Ι أما استحضار رقابة اهللا .املباذل

  .واالحنطاط
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 صغريا من األخطار اليت مسحت احلضارة الغربية احلديثة ليست هذه املظاهر إال جزءا
فقضت بذلك على كثري من املبادئ، . بنشأا، ووفرت هلا كل الظروف للنمو، واالستمرار

 يف نشأة االختالالت، واالضطرابات -كما يرى الغزايل-حىت أا أسهمت  واألخالق يف النفوس؛
هوات، واملاديات، وخمتلف الرفاهيات اليت ال تقفها إذ أن اإلغراق يف الش. النفسية، والسلوكية

اضطراب "حدود؛ ساهم يف حبس الكثريين ضمن دائرة إشباع الشهوات اليت ال تنتهي، كما أن 
-، بعد أن سلبت املدن )563("األعصاب الذي قارن احلضارة احلديثة يعود إىل البعد عن الطبيعة

نتباه الكل، وصرفتهم عن التفكري يف العودة إىل جو  ا-بشىت منجزاا، ووسائلها احلضارية الرباقة
  .  التأمل، والتفكر، واالستغراق

إن احلضارة الغربية اليت يرفضها الغزايل؛ هي تلك احلضارة اليت ساندت الغزو العسكري، 
وهو جيهز على العامل اإلسالمي، ويستعبد شعوبه، وهي بعد رحيل الغزو العسكري عادت مرة 

لثقايف متده بأحدث وسائل اإلعالم، وتدعمه بأرقى الطرق، والسبل اليت تساعده أخرى مع الغزو ا
 ؛وهلذا حذر الغزايل كافة املسلمني من االفتتان ذه احلضارة. على حتقيق أهدافه بأقل وقت ممكن
  فإن حقدها على اإلسالم باق، وهو ما يوجب عليهم التريث ،ألا مهما بلغت من تقدم وتطور

  . يتقدمون ا إليهايف كل خطوة
  إجيابيات احلضارة احلديثة: املطلب الثاين

 ، يأخذ تباينا بني الرفض-كما سبق ذكره-إن موقف الغزايل إزاء احلضارة احلديثة 
والقبول، واجلانب املقبول عنده، والذي يرى األخذ به ضرورة، واالستفادة منه واجبا؛ هو اجلانب 

تلف الدراسات، واألحباث، واالكتشافات اليت حققت درجة العلمي واملعريف، هذا الذي ميثل خم
  . كبرية من التقدم، واالزدهار عند الغرب، وبلغت آفاقا بعيدة

أما : "والغزايل ال يرى أي مانع حيول دون انتفاع املسلمني من الغرب يف هذه امليادين قائال
 أخطاءنا إىل صواب غرينا، وأال صلتنا بالدنيا فيجب أن تتسع دائرا إىل أبعد احلدود، وأن جر

. )564("نستحي من التعلم واالقتباس، وأن حنث اخلطى إىل األحسن حيث كان يف شرق، أو غرب
وحتقيق النهضة اإلسالمية ال بد أن , Ι ويف سبيل إعالء كلمة اهللا  ،فالغزايل يرى أن املسلمني

ها أو موطنها، وهو بذلك يتفق مع ينتفعوا بكل التجارب اإلنسانية النافعة، دون أن يهتموا مبصدر
إن الذين يفهمون اإلسالم حق الفهم يرحبون بكل جديد : "شكيب أرسالن؛ الذي سبقه بالقول
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ن شيئا يفيد اجملتمع اإلسالمي يكون خمالفا للدين ظوال أ. ال يعارض العقيدة، وال ختشى منه مفسدة
  .)565("املبين على إسعاد العباد

ا مبا حققته احلضارة الغربية من تقدم وازدهار، إمنا كان حمل إن الغزايل الذي أعجب كثري
يف الوقت الذي ابتعد املسلمون عنها، حني انكمش الدين يف , إعجابه األكرب يف قرا إىل فطرة اهللا
وهلذا دعا الغزايل كافة املسلمني إىل ضرورة العمل، . نفوسهم، واختل معناه يف أذهام

دراسة العلوم احلديثة واجب إسالمي " بأن ؛األصيل للتدين مؤكدا هلمواالكتشاف لتحقيق املعىن 
أول، وأن أي عقل نظيف يدرك أن هذه الدراسة امتداد حمتوم حلديث القرآن الكرمي عن الكون، 

  . )566("وأن نتائج اجلهود العقلية الذكية دعم لإلميان الصحيح، ودمغ لإلحلاد
طئ للمسلمني، والذي يرى أن العمل جيب أن والغزايل بذلك ماض إىل تصحيح الفهم اخلا

 ؛مبينا هلم. يكرس لآلخرة، أما الدنيا فال فائدة منها، أو الذي يرى العلم، والكشوف معادية للدين
القصور يف فهم الدنيا، والغربة على سطح األرض، والعجز "أن احلقيقة على خالف ذلك، وأن 

تقوى، بل يدل على طفولة فكرية يضار ا الدين، عن امتالك زمام احلياة، فهذا كله ال يدل على 
إن هم أرادوا خدمة دينهم -، وعلى املسلمني )567("وتنكس ا ألويته، وتتقهقر ا تعاليمه

 أن يهتموا بالعلوم، واملعارف، وأن يستفيدوا من خربة الغرب، وسبقه -واستعادة جمدهم وعزم
  .الرائد يف الكثري من املواطن، واجملاالت

 بعيد عن ضرورة استفادة املسلمني من احلضارة الغربية، تأيت رغبة املسلمني يف وغري
التخلص من األزمة احلضارية املعقدة اليت حييون يف ظلها، والعودة إىل قيادة العامل أمجع، حيث يرى 

 يستلزم من املسلمني شرطني ال -يف الوقت نفسه- أن هذا األمر ليس باملستحيل، ولكنه ؛الغزايل
  :د هلم منهما، وهذان الشرطان مهاب

الغريب، - أن حيرز املسلمون تقدما علميا، مثل أو أوسع من تقدم احلضارة احلديثة بشقيها: أوال
  .-والشرقي

أن يضم املسلمون إىل هذا التقدم العلمي تقدما خلقيا جيعل تفوقهم احلضاري يف خدمة : ثانيا
  .)568(مبادئهم، ومثلهم العليا
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سلمون من حتقيق الشرط األول، فإن الغزايل يقترح إنشاء جهاز مزدوج ولكي يتمكن امل
على - ألن اجلهل م خطري ؛النشاط، تكون مهمته متكني املسلمني من التعرف على غريهم

  :)569( ويكون عمل هذا اجلهاز موزعا على النشاطني اآلتيني-وجودهم، ومآهلم
  :ية وهو خارجي يقوم على األسس اآلت: النشاط األول-1
  سرب االرتقاء الثقايف، واإلحاطة باآلماد اليت بلغها غرينا حىت نعرف من خناطب؟ وماذا نقول؟  -أ
إدراك املستوى العمراين، والصناعي، واحلضاري الذي يسود العامل من حولنا؛ فإن من اهلزل  -ب

 بدعائم أن تعرض اإلسالم أمم متخلفة، ينظر إليها غريها شزرا، وال تستطيع أن تساند حقها
  .مادية، أو علمية

 دراسة التيارات السياسية، والقوى العسكرية اليت حظي ا غري املسلمني، وتقدير ما نقدمه -ج
  .لألديان، واملذاهب األخرى من دعم، ووضع ذلك حتت أنظار املسؤولني

س وهو داخلي يتحرك يف العامل اإلسالمي، وهو يقوم على جمموعة من األس:  النشاط الثاين-2
اليت تكفل تصحيح الوعي الديين للمسلمني، وقد سبق التطرق إليها يف املبحث األول من هذا 

  .الفصل
فإذا جنح املسلمون يف إنشاء هذا اجلهاز، ومتكنوا من التزود بقسط وافر من املعلومات عن 

 عملية  هي االحتكاك الفعلي باحلضارة الغربية، ومباشرة؛ أصبحت اخلطوة املوالية أمامهم،غريهم
 جيب أن تقيده -كما يبني الغزايل- إال أن هذا التعلم، وهذا االقتباس. التعلم منها، واالقتباس عنها

. شروط، وتضبطه قيود لتجنب املصادمة مع تعاليم اإلسالم؛ اليت تقوم عليها حياة املسلمني برمتها
اعتها، ووجوب وقد أثبت الغزايل أربعة شروط كان قد ذكرها قبله خلدون محادة، ورأى جن

  :)570(وهذه الشروط تتمثل فيما يأيت. االلتزام ا
  .جيب أن يتم االقتباس بشكل إرادي واع، وعن طريق االنتقاء ملا يالئمنا: أوال
  .أن يتم االقتباس ملصلحة املقتبس، ال لترسيخ قدم املقتبس عنه، ومتكينه من أعناقنا: ثانيا
ونظام رتيب ييسر النفع، ومينع األزمات، واالختناقات أن يقع ذلك على جرعات متراخية، : ثالثا

  .االجتماعية، وعقد النقص اليت قد تعتري املقتبسني
من مراجعة ما قلنا، وما أفدنا، وأن حنسب مدى الربح، واخلسارة يف هذا التالقي  ال بأس: رابعا

  . احلضاري، وذلك على ضوء ما نقدس من كتاب ربنا، وسنة نبينا
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االقتباس من الغرب ال يقبل بتاتا إذا : "قد أوجز شروط االقتباس هذه يف قولهولعل الغزايل 
ليجسد بذلك مدى ارتباط العالج يف كال اجلبهتني؛ جبهة . )571(" أو سنة،خالف نصا يف كتاب

   تصحيح الوعي الديين، وجبهة إعادة الصلة بالدنيا، وأن أساس جناح النهضة اإلسالمية مرهون 
  . بااللتزام التام بتعاليم اإلسالم، وعدم التعارض معها-يف كل مستوياته-

بعد هذه النظرة املوجزة على اخلطة اليت وضعها الغزايل بغية االستفادة من إجيابيات 
احلضارة احلديثة، ارتأيت إيراد بعض اجملاالت اليت قرر الغزايل ضرورة االقتباس منها، ونقل جتارا 

  :  ومن بينها ما يأيت-ط احملددة هلاوفق الشرو-إىل العامل اإلسالمي 
 
  : يف اجملال السياسي-أوال

يرى الغزايل أن الغرب تفوق علينا كثريا يف جمال السياسة، واحلكم، وجنح يف حتقيق 
 يف الوقت الذي عجز املسلمون عن ردم ،االستقرار السياسي، وإرساء مبادئ احلرية، والدميوقراطية

عوم بسبب فشلهم يف القضاء على االستبداد، وتوفري احلريات، الفجوة القائمة بني احلكام، وش
ملاذا ال نقتبس من الدميقراطيات الغربية؟ إن الدميقراطيات : "وإرساء الشورى، وهلذا يتساءل الغزايل

الغربية إمجاال وضعت ضوابط حمترمة للحياة السياسية الصحيحة، وينبغي أن ننقل الكثري من هذه 
   .)572(" الناشئ عن مجودنا الفقهي قرونا طويلةاألقطار لسد النقص

 هو الذي ؛ولعل إعجاب الغزايل باستقرار األوضاع السياسية لدى الغرب بشكل كبري
وأرمق الدميقراطية : "جعله يتمىن لو تؤول األوضاع يف العامل اإلسالمي يوما إىل هذا املستوى، قائال

ة، وعلى استكانة احلكام للحق، وعلى اعتزاز الغربية، فأحسد أصحاا على مناقشة اآلراء حبري
أما جييء يوم يظفر فيه املسلمون مبثل هذه : األفراد بكرامتهم، وكنت أمهس إىل نفسي

، هذا باإلضافة إىل حديثه عن الشورى، وعقده ملقارنات بني جتسيدها يف العامل )573("النعمة
  .)574( اجلانبنياإلسالمي، وعامل الغرب، ومدى احترام النقد الذايت يف كال

   : يف اجملال العلمي-ثانيا
يف الوقت الذي تعرف فيه أغلب البلدان اإلسالمية ختلفا علميا شامال بدءا باحلط من قيمة 
العلوم، والتهوين من قدر العلماء، واملفكرين، واملبدعني، ووصوال إىل إمهال التقنيات، واألمناط 
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بلدان الغربية وصلت إىل درجات راقية، التعليمية ملختلف الفئات، والتخصصات؛ فإن ال
 أنه على املسلمني االقتداء ؛ وهلذا يرى الغزايل.ومستويات رفيعة جدا يف اجملال العلمي، واملعريف

م، والتعلم منهم، وعليهم أن يعيدوا للعلم قيمته، ومكانته العظيمة اليت كانت من أوىل دعائم 
تصحيح منهج الدرس لعلوم الكون، واحلياة، "لى الدين اإلسالمي، وعليهم كذلك أن يعملوا ع

وتأليف كتب أدق يف علوم الكيمياء، والفيزياء، والنبات، واحليوان، وسائر العلوم األخرى، كتب 
   .)575("تزيل اإلام، والريب عن أسرار احلياة، وخلق العامل

ب، واليت حتول فاملسلمون إذن مطالبون بردم الفجوة العلمية اهلائلة اليت تفصلهم عن الغر
دون إجناح مساعيهم يف النهضة احلضارية، وهو ما يستوجب عليهم يف املرحلة األوىل التعلم، 
واالقتباس من الغرب، واالنتفاع من الرصيد العلمي القيم الذي بلغوه، مث املضي قدما حنو 

  .التجسيد، والبناء احلضاري الذي ال يهمل جانبا، وال يستبعد طرفا
   :ال اإلداري يف اجمل-ثالثا

يف حديث الغزايل عن واقع اإلدارة يف ظل احلضارة الغربية، واملستوى الذي بلغته من 
:  فإنه أشار إىل وجود فارق كبري بينها، وبني اإلدارة يف العامل اإلسالمي، قائال؛التطور والرقي

لتطبيق، وتسد احلضارة احلديثة من أجنح احلضارات يف فن اإلدارة، فهي تصنع اخلطط، وتراقب ا"
الثغرات، وتتعرف األخطاء، وحتصي الوقت، وجتند املواهب، وال تترك شيئا للمصادفات؛ أما حنن 

وبقدر إعجابه مبا بلغته اإلدارة الغربية . )576("العرب، واملسلمني، فأصحاب علل شىت يف فن اإلدارة
وتقنياا، والعمل على من تفوق كبري؛ فإنه يرى ضرورة اقتباس املسلمني من نظمها، وأساليبها، 

تقدمي اجلهد الكايف إلدراك مستوى إداري ناجح، وفعال يضاهي املستوى الغريب، بل ويتفوق عليه 
  يوما ما، ومل ال؟

  : يف اجملال العسكري-رابعا
لعل اجملال العسكري كان من أكثر اجملاالت اليت بوغت من خالهلا العامل اإلسالمي، وتلقى 

ت بسبب ضعفه، وهبوط مستواه، سيما واملهامجون له، املعتدون عليه قد منها الكثري من اهلجما
 أن العامل اإلسالمي مطالب بتنمية اجملاالت ؛بلغوا شأوا بعيدا يف هذا اجملال، وهلذا أكد الغزايل

العسكرية، وتطويرها بالعمل على االستفادة من خمتلف العلوم، والتقنيات اليت سبقهم إليها الغرب، 
يقبل جهاد بالعصا يف وجه دبابة، وال جهاد "الفجوة بني الطرفني ستزداد اتساعا، ولن وإال فإن 
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 بأن اخلطر العسكري الذي ؛، وعلى املسلمني أن يدركوا)577("باخليل يف وجه التفجري الذري
وما متثله من -كانوا خيشونه، مل يعد جمرد خطر خارجي، بل إنه أصبح داخليا، إذ أن إسرائيل 

 باتت شوكة يف قلب العامل اإلسالمي، وأصبح املسلمون بأسرهم حيسبون هلا -كبريتقدم عسكري 
ألف حساب، فال مناص هلم إذن من االقتباس من عند الغرب، والسعي حنو إعادة تقوية اجلبهة 

  .العسكرية اإلسالمية من جديد
ملسلمني من لقد أدرك الغزايل مقدار التفوق الغريب يف جماالت كثرية، فقرر ضرورة ختليص ا

أن اجملتمع اإلسالمي  "؛ختلفهم احلضاري الكبري، وأحل على إحلاقهم بركب التقدم البشري، مؤكدا
ال بد أن تزدهر فيه مجيع الفنون، والصناعات اليت تشيع بني أجيال البشر يف أرجاء األرض كافة، 

 م غريهم يف النواحي وينبغي أن تبلغ براعة املسلمني يف هذه امليادين حد التفوق، فإذا قورن
 بتقوقع -بداهة- وحتقيق ذلك لن يتم .)578("املدنية، والعسكرية كانوا أرجح كفة، وأهدى سبيال

املسلمني، وانغالقهم على ذوام، أو جرهم لتعاليم اإلسالم؛ ولكنه يتم باحتكامهم إىل اإلسالم 
الرائدة، واختاذها دعامة لنهضتهم أوال، مث احتكاكهم بغريهم، لالنتفاع من حصيلة جتارم العلمية 

  .احلضارية اليت سيضيفون إليها البناء الديين، واألخالقي الذي فشل الغرب يف إرسائه
 أن نظرة الغزايل إىل عالج اجلبهة الثانية قائمة على ضرورة استعادة ؛مما سبق ميكن القول

 وقعوا فيها، وهو أمر مشروط املسلمني لعالقتهم بالدنيا، واستفاقتهم من اإلغماءة الطويلة اليت
مبراعاة الرصيد اهلائل الذي حققته احلضارة الغربية من العلوم، واملعارف املتنوعة يف شىت امليادين، 

 ليكشفوا ، على حقيقة هذه احلضارة-عن قرب- فاملسلمون مطالبون بالتعرف .واجملاالت
  .سلبيات ، والنقائص فيبتعدوا عنهااإلجيابيات الكثرية اليت تضمها فيستفيدوا منها، ويدركوا ال

 أن العالج الذي قدمه الغزايل لألزمة احلضارية القائمة يف العامل ؛يف األخري ميكن القول
اإلسالمي يتسم بالعمق، والشمول، فهو تعمق، واستوعب خمتلف األسباب اليت أحدثت األزمة، 

طريقة الغزايل يف جماة التخلف؛  واملالحظ على .كما أنه مشل مجيع اجلهات اليت أصاا التخلف
أنه ركز على اجلبهة األوىل، واملتعلقة بتصحيح الوعي الديين للمسلمني، ومنحها القسط األوفر من 

 وهوان يعود إىل ابتعادهم عن ،نظرا إلميانه بأن كل ما أصاب املسلمني من ختلف، العناية واالهتمام
 وإعادة عالقة املسلمني بالدنيا؛ فإا ، وهي تصحيح؛ية أما اجلبهة الثان-قصورا أو تقصريا-اإلسالم 
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يت باهتمام أقل، نظرا ألمرين اثنني؛ أوهلما أن تصحيح الوعي الديين كفيل بتصحيح نظرة ظح
  .املسلمني إىل الدنيا، ومن مثة إعادة صلتهم ا

 االلتقاء، والتفاعل  أن تفاعل املسلمني مع احلضارة الغربية ليس باألمر املستغرب، فقد بدأ؛وثانيهما
 هو ضبط هذا التفاعل، واستغالله ملصلحتهم ؛بني الطرفني منذ زمن طويل، وما جيب على املسلمني

  .ال ملصلحة اآلخرين
 ، أن الغزايل رغم تأكيده على سقوط احلضارة الغربية بسبب اختالل بنائها؛واجلدير بالذكر

إلنسان مع إمهال اخلالق، إال أنه مل يؤكد بأن القائم على إيثار الدنيا عن اآلخرة، واالنشغال با
املسلمني هم ورثة هذه احلضارة، بل إنه أكد أن التبديل سوف يقع حتما، ولكن عندما يوجد 

  . األقدر على قيادة البشرية، وتصدر احلضارة اإلنسانية
حتقيق وهلذا فإنه حيث املسلمني على ضرورة العمل يف كال اجلبهتني، ومتفائال بقدرم على 

 ألنه أحسن ؛إذا كان السلف األول قد أحدث خوارق تارخيية: "ما قدمه سلفهم األوائل قائال
التأسي، والتحلم، والوفاء، فرجال حممد يف عصرنا يقدرون على مثل ذلك، إذ الوسائل بني أيديهم 

 ، وال السنة اختفت، املهم أن يكون االتصال بالروح ال انتهىال تزال قائمة، ال الكتاب
، وهذا تأكيد على مدى قدرة املسلمني على إعادة جمد أسالفهم، شريطة إعادة روح )579("بالشكل

  .العمل، واإلميان اليت انطلقوا ا
 أن باستطاعة املسلمني خالفة احلضارة الغربية إن جندوا أنفسهم لذلك، أما ؛وبذلك يتضح

ه إيذان باستمرار القيادة الغربية للعامل  فإن؛مواصلتهم للوضع القائم، واستمرارهم على جهم احلايل
  !أمجع، واستحالة حتررهم من أزمتهم احلضارية القائمة
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  اخلامتة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ةـامتـاخل                      
 من يف اخلتام ميكنين القول أن اجلهد الذي قمت به يف هذا البحث؛ قد أفضى يب إىل مجلة

  :النتائج، وهي كاآليت
 أن الشيخ الغزايل تأثر، وتفاعل كثريا مع خمتلف األحداث، والوقائع اليت عايشها طوال حياته؛               -1

، أو يف باقي الدول     -مسقط رأسه ومنشأ أفكاره ومهد توجهاته ومواقفه املتنوعة       -سواء يف مصر    
ارزة يف مشواره الدعوي على امتـداد       اإلسالمية اليت تنقل بينها، واليت شكل الكثري منها حمطات ب         

ه اليت حفلت   ـر، وبدا جليا يف خمتلف كتاباته، ومواقف      ـوقد انعكس هذا التأث   . دةـسنوات عدي 
  .ا حياته



 مع تعدد، وتنوع القضايا اليت شغلت اهتمام الغزايل، ونالت منه حظا وافرا مـن الـدرس،                 -2
مي كانت القضية األكثر شغال له، واألبرز ظهورا        والتحليل؛ فإن األزمة احلضارية يف العامل اإلسال      

  .يف أفكاره، وآرائه
 جنح الغزايل كثريا يف نقل أبعاد الواقع اإلسالمي، واستطاع أن جيعل القارئ، واملتتبع لفكـره                -3

يلمس الكثري من احلقائق املتعلقة جبوانب احلياة اإلسالمية، وهذا إمنا عائد إىل قدرته املوفقة يف انتقاء   
  .مثلة الواقعية، وإصابته اجلادة يف تصوير احلقائق، ونقلها كما هياأل
إن حتليل الغزايل ألزمة التخلف احلضاري كظاهرة منتشرة يف العامل اإلسالمي؛ كان مؤسسا              -4

  :على مسلمتني مها
 أن هذه الظاهرة أزمة عارضة يف العامل اإلسالمي، وطارئة عليه، وأا ليست من طبيعة األمـة                 -أ
  . أا ستزول حتما مبجرد زوال مسبباا-وبوضوح-ما يؤكد . سالمية، وال من لوازم تدينهااإل
 أن هذه الظاهرة مل تعد مقتصرة على جانب دون آخر، ولكنها عمت كل جوانب، وجماالت                -ب

 واالقتصادية، واالجتماعية، والثقافية؛ ما يوجب على املسلمني نـشاطا فعـاال،            ،احلياة السياسية 
  .ا على كافة هذه اجملاالت الستيعاب األزمةوموزع

 من مرتكزات الغزايل يف حتليله ألزمة العامل اإلسالمي؛ اجلمع املتـوازن بـني الدراسـات،                -5
فهو بارع يف إدماج الطرفني معا يف نـسق         . واألحداث التارخيية، وبني الوقائع واملستجدات احلالية     

بـل  -على إميانه القوي بقيمة التاريخ، وأمهيـة        وهذا دليل   . دقيق، ومتماسك بعيد عن التناقض    
 الدراسات التارخيية من جهة، ومن جهة أخرى ضرورة مـسايرة الواقـع مبـستجداته،               -ضرورة

  .والتفاعل مع خمتلف القضايا الطارئة، واألحداث النازلة
تاريخ اإلسالمي   مل تربز فترة النبوة، واخلالفة الراشدة يف فكر الغزايل على أا الفترة الذهبية لل              -6

مبا فيها الفتـرة الـيت      -فحسب؛ ولكنها برزت أيضا كمعيار للحكم على باقي الفترات األخرى           
  . بالتقدم، أو التخلف احلضاري-عايشها هو

 ال ميكن اعتبار االمتداد اجلغرايف للعامل اإلسالمي مقياسا لتطور اجملتمعات اإلسالمية، ذلك أن              -7
ات تزامن فيها اتساع الرقعة اإلسالمية مع تطور، ورقي اجملتمعـات           التاريخ اإلسالمي قد شهد فتر    

اإلسالمية، وشهد أيضا فترات تزامن فيها تقلص الرقعة اإلسالمية مع تطور املسلمني، أو العكـس               
مثل ما هو قائم اليوم؛ إذ أن تسارع املد اإلسالمي، وانتشاره الواسع يف كافة أرجـاء املعمـورة                  

  . مني، واحنطاطهممتزامن مع ختلف املسل



 شكل اإلسالم حمورا بارزا يف حتليل الغزايل ألزمة العامل اإلسالمي، وهذا من خالل إظهـاره                -8
  : حلقيقة العالقة بني اإلسالم، والتخلف الذي يعرفه املسلمون، وتأكيده على النقطتني اآلتيتني

 كان سـببا يف ختلفهـم،       -فهما وتطبيقا، قصورا أو تقصريا    - أن ابتعاد املسلمني عن اإلسالم       -أ
  .وايار حضارم

  .-فهما وتطبيقا- أن قيام ضة املسلمني، وجناحها مرهون بالعودة احلقيقية إىل اإلسالم -ب
، وتوزعها على كتبه بـشكل      -املتعلقة بتخلف املسلمني  - على الرغم من تناثر أفكار الغزايل        -9

 جل اخلطـوات الالزمـة لدراسـة التخلـف        أنه اتبع  ؛إال أن عملية استقرائها تؤكد    . غري مرتب 
 وواقـع   ،فهو تطرق إىل حقيقة   . احلضاري؛ كظاهرة اجتماعية متفشية يف أرجاء العامل اإلسالمي       

وهـذه إشـارة إىل أن      . هـلة بالقضاء علي  ـالتخلف، ومظاهره، وأسبابه، وآثاره، واحللول الكفي     
  . احلضاري قد جنح يف اإلملام بأبعاد ظاهرة التخلف-مبدئيا- الغزايل

 إن حتليل الغزايل ألسباب ختلف العامل اإلسالمي أفضى به إىل الكشف عن جبهتني تتقامسان               -10
 هي جبهة املسلمني أنفسهم،     ؛ أوالمها وهي األشد خطورة، وتأثريا     ،معا مسؤولية ما حلق باملسلمني    

 املسلمني الذين دفعهم     هي جبهة غري   ؛وثانيتهما. روا يف فهم، وتطبيق دينهم    ص أو قَ  ،رواصوالذين قَ 
  .حقدهم لإلسالم إىل شن هجوم عنيف على شعوبه، ومقوماته احلضارية املختلفة

 اتسم جهد الغزايل يف حتديد أسباب التخلف بكثري من الشمولية، والعمق، والدقة يف تتبـع                -11
التأكيد على  فوصل بذلك إىل    . العلل، مهما بدت قدمية، أو ضعيفة الفاعلية، أو بعيدة عن املسلمني          

  .أن هذه األسباب قدمية وجديدة، وأا داخلية وخارجية، وأا ال تنحصر يف جانب دون آخر
 جنح الغزايل كثريا يف تقدمي مقترحات، وحلول ألزمة العامل اإلسالمي، وهذا مـن خـالل                -12

يين إصابته ملواطن الداء، ومكامن اخللل، فكان تأكيده الكبري على ضرورة تصحيح الـوعي الـد              
إال أن تعقد، وتشابك األوضـاع الـيت حييـا يف ظلـها           . للمسلمني، مث تصحيح عالقتهم بالدنيا    

، وشدة التحديات بشىت مستوياا، والقائمـة       -األجنبية-املسلمون، وزيادة الضغوطات اخلارجية     
 على ما فيهـا مـن جـدة       - كعقبة يف طريق النهضة اإلسالمية املرتقبة؛ جيعل هذه احللول املقدمة         

 صعبة التطبيق، وبعيدة عن التجسيد يف الواقع نظـرا لغيـاب اإلسـتراتيجية الدقيقـة،                -وإصابة
  . واملوضحة لكيفية جتسيدها، وتفعيلها على أرض الواقع

من أحداث سيئة كثرية، ورغم ما اطلع عليه من          -طيلة حياته - إن الغزايل، ورغم ما عايشه       -13
ضاري اإلسالمي من جديد، ومل يكتب هلا أن تتحقق،         مبادرات، ومساعي إلعادة بناء الصرح احل     



 وحضارته كانت دوما نظرة تفاؤلية، وقناعته ظلت قائمة         ،وتنجح؛ إال أن نظرته ملستقبل اإلسالم     
على أن الشروق احملمدي لن يلحقه أفول، وأن األمة اإلسالمية ال بد أن تستعيد جمدها احلـضاري                

  .يف يوم ما
 ألن القطف آت ال حمالة      ؛ة فحسب، ولكن املهم هو بذرها، وتعهدها       وأن املهم ليس قطف الثمر    

  . تقن التعهد، والرعاية، وال ضري إن بذر الثمرة شخص، مث قطفها من جاء بعدهحسن البذر، وأُإن أُ
 كمحاولة لتقييم اجلهد الذي قدمه الغزايل؛ ميكن القول أنه جهد قـيم، وموفـق يف عـدة                  -14

بري يف جتسيد معامل الواقع اإلسالمي، ورصد مظاهر ختلفه، مث تتبـع،            مستويات، بدءا بنجاحه الك   
ولكنه يف مرحلة وصف، وتقدمي احللول مل يقدم اإلستراتيجية         . تهوحتليل أسباب نشأة، وتعقد أزم    

 بأن جهد الغزايل ال ميكن وصفه باملشروع        ؛الفعلية لتجسيدها يف أرض الواقع، مما يدفعنا إىل القول        
ولكن ميكن التأكيد على أنه جمهـود       .  بتخليص العامل اإلسالمي من أزمته احلالية      احلضاري الكفيل 

 وفعالة لقيـام املـشروع احلـضاري        ،قيم ساهم يف تقدمي، وإرساء لبنات هامة، وخطوات جادة        
ما يثبت ضرورة االنتفاع منه، وعدم الغض       . اإلسالمي الذي ترقبه األمة اإلسالمية من كافة أبنائها       

  .و ركنه بعيدامن قيمته، أ
  

  :توصيات البحث
يف آخر حمطة ضمن هذه اخلامتة، تبادرت إيل بعض التوصيات اليت ميكن تلخيصها فيما 

  :يأيت
 من اجلدير بالعلماء، والفقهاء، والدعاة، واملفكرين املسلمني أن يوجهوا اهتمامام بـشكل             -1

نوا مقيمني يف دول إسـالمية،      مكثف لدراسة أحوال العامل اإلسالمي، وأوضاع املسلمني سواء كا        
  .أو كانوا أقليات يف دول غري إسالمية، إذ أن النقص واضح، وملموس يف هذا امليدان

 جيب أن تتجاوز اجملهودات، والدراسات املقدمة حول العامل اإلسالمي اإلطار اإلقليمي الذي             -2
 العريب، أو املشرق العريب؛ يف      إذ ال جيب التركيز على العامل العريب، أو املغرب        . طبعها لفترة طويلة  

ولكن جيب أن يزود القـارئ،      . حني حيتاج الكثري من أجزاء العامل اإلسالمي إىل الدرس، والتتبع         
والباحث مبعلومات دقيقة، وإحصاءات حديثة بكل ما يتعلق باملسلمني؛ سواء من خالل األحباث،             

  .ع اإلنترنتوالدراسات املنشورة يف الكتب، واجملالت، أو من خالل مواق



، وأن يتم احلرص على االستفادة مـن        -رمحه اهللا - جيب االهتمام باجلهد الذي قدمه الغزايل        -3
فهو حبق ميثل أحد أهم،     . خمتلف اإلصالحات اليت وجهها إلعادة بناء احلضارة اإلسالمية من جديد         

به كتبه، والـذي    وأبرز املصلحني يف القرن العشرين للميالد، نظرا للمجهود الكبري الذي زخرت            
  .تناثرت أفكاره، وجزئياته بني ثناياها

عقد حماضرات، وندوات تتناول أبعاد املشروع : ومن سبل التعرف، واالنتفاع من جمهودات الغزايل     
احلضاري لدى الشيخ، وحتاول تتبع كل خطواته يف عالج التخلف الرهيب الذي يعتـري العـامل      

  .اإلسالمي
ضارية اإلسالمية، ال بد من االنتفاع مـن خمتلـف اجملهـودات،            يف سبيل إجناح النهضة احل     -4

واملشاريع املطروحة على الساحة اإلسالمية، واليت تتفاوت يف منطلقاا، وطريقة حتليلها، ومنـط             
  .  ألن طبيعة األزمة تستوجب ذلك؛تعاملها مع أبعاد األزمة

  
        

  
  

    
  

  
       

  
  
  

      
      
    

  
                                                                                                           

   



    
        

  

  

  :الفهارس
  . فهرس اآليات-
  . فهرس األحاديث-
  . قائمة املصادر واملراجع-
  .حنيات البيانيةملحق اخلرائط واملن-
  . فهرس املوضوعات-
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     فهرس اآليات
 

  الصفحة  رقمها  السورة  اآليـــــــــة         
تلك أمة قد [

  ] .........................خلت
13  البقرة

  141و4
239  



  137  143  البقرة ]  ............وسطاً وكَذَِلك جعلْناكُم أُمةً[

  235  172  البقرة ]  ...............يا أَيُّها الَِّذين آمنوا كُلُوا[

] ريخ متكُن
  ] .............................أُمٍة

  48  110 آل عمران

  141  140 آل عمران ] .....................وِتلْك الْأَيام نداِولُها[

] مهاِورشرو15 آل عمران  ] ....................ِفي الْأَم
9  

و127
176  

 .............. ود الَِّذين كَفَروا لَو تغفُلُونَ[
[  

و155  102  النساء
233  

ولَقَد ذَرأْنا [
منهِلج......................... [  

  86  179 األعراف

 .............ا يا أَيُّها الَِّذين آمنوا ال تخونو[
[  

  175  27  األنفال

]مهضعب اتِمنؤالْمونَ وِمنؤالْم160  71  التوبة ] .........و  

  65  87  يوسف  ] ...............وال تيأَسوا ِمن روِح اللَِّه[

  231  14و13  إبراهيم] .....لَنهِلكَن الظَّاِلِمني ولَنسِكننكُم الْأَرض[

]ا الذِّكْرلْنزن نحا ن211  09  احلجر] ....................ِإن  

  230  51  النحل] ....................اوقَالَ اللَّه ال تتِخذُو[

  232  53  النحل ] ......................وما ِبكُم ِمن ِنعمٍة[

  170  16  اإلسراء  ] ...............وِإذَا أَردنا أَنْ نهِلك قَرية[

]يلَى الْحكَّلْ عوت234  58  الفرقان ] .....................و  

]نونَ ِإلَّا منال بالٌ وم فَعنال ي مو86  89و88  الشعراء  ]........ي  

] ارالد ِتلْك
 ] ..........................الْآِخرةُ

 138و65  83  القصص

  87  21  الروم ] ................. أَنْ خلَق لَكُموِمن آياِتِه[

  171  68و67 األحزاب ] ..............وقَالُوا ربنا ِإنا أَطَعنا سادتنا[



  170  35و34  سبأ  ]....................وما أَرسلْنا ِفي قَريٍة[

ِإنما يخشى [
اللَّه........................... [  

  230  28  فاطر

]دهوا ِباللَِّه جمأَقْس64  43و42  فاطر ] .....................و  

فَلَن تِجد ِلسنِت [
  ] .......................اللَِّه

  141  43  فاطر

]كِإلَي اهلْنزأَن ابِكت........................ 
[  

  63  29  ص

  234  10  الزمر  ] ..................ِإنما يوفَّى الصاِبرونَ[

  238  13  الشورى  ] ........أَنْ أَِقيموا الدين وال تتفَرقُوا ِفيِه[

  149  5و4و3  اجلاثية ] ............ِإنَّ ِفي السماواِت والْأَرِض [

]رحالْب لَكُم رخالَِّذي س اللَّه................ 
[  

  150  13و12  اجلاثية

  66  10 احلجرات ] ....................ِإنما الْمؤِمنونَ ِإخوةٌ[

 ................خلَق اقْرأْ ِباسِم ربك الَِّذي[
[ 

  121  01  العلق
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  الصفحة  احلديــــــــث

  176 » ................................... أهلهإذا وسد األمر لغري«
  18 » ......................................اشتدي أزمة تنفرجي«
  86 » ....................................أال إن يف اجلسد مضغة«
  86 .» ...............................بعثت ألمتم مكارم األخالق«
  121 ».........................  على كل مسلمطلب العلم فريضة«
  161 » ...............................ال متنعوا إماء اهللا مساجد اهللا«
  25» .........................................ال يبع حاضر لباد«
  86 » ...........................ما من شيء أثقل يف ميزان املؤمن«
  66 » .................................. بأمر املسلمنيمن مل يهتم«
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  ).م1985هـ، 1405، 3:بريوت، املكتب اإلسالمي، ط(
القاهرة، دار الرشـاد،    (الشيخ حممد الغزايل املوقع الفكري واملعارك الفكرية،        : مارة حممد ع  -35
  ).م1998هـ، 1418، 2:ط

عمان، دار عمار،   (حاضر العامل اإلسالمي وقضاياه السياسية املعاصرة،       :  حممد عوض اهلزامية   -36
  ).م1997هـ، 1417، 1:ط

كمـال  :  وهو سنن الترمذي، حتقيـق     اجلامع الصحيح :  حممد بن عيسى بن سورة الترمذي      -37
  ).ت.ط، د.بريوت، دار الكتب العلمية، د(يوسف احلوت، 

  ).ت.، د3:بريوت، دار املعرفة، ط(دائرة معارف القرن العشرين، :  حممد فريد وجدي-38
هــ،  1400،  5:بـريوت، دار الفكـر، ط     (اجملتمع اإلسالمي املعاصر،    :  حممد املبارك  -39

  ).م1980
ط، .بـريوت، دار صـادر، د     (تاج العروس من جواهر القاموس،      : ى الزبيدي  حممد مرتض  -40
  ).ت.د

  ).م1988، 6:بريوت، املكتب اإلسالمي، ط(اقتصاديات العامل اإلسالمي، :  حممود شاكر-41



بـريوت، املكتـب    (قضايا هامة يف حاضر العامل اإلسالمي،       :  حمي الدين حسن القضماين    -42
  ).م1987هـ، 1407، 2:اإلسالمي، ط

اجلزائر، دار رحيانـة،    (اإلمام حممد الغزايل غصن باسق يف شجرة اخللود،         :  مسعود فلوسي  -43
  ).م1999، 1:ط

بـريوت، دار الكتـب     (حممد فؤاد عبد الباقي،     : صحيح مسلم، حتقيق  :  مسلم بن احلجاج   -44
  ).ت.ط، د.العلمية، د

، دار إحياء التراث العـريب،      بريوت(لسان العرب،   :  ابن منظور مجال الدين حممد بن مكرم       -45
  ).ت.ط، د.د

  ).ت.ط، د.بريوت، دار لسان العرب، د(لسان العرب احمليط، :  ــــ -46
، 7:بريوت، مؤسـسة الرسـالة، ط     (أضواء على الثقافة اإلسالمية،     :  نادية شريف العمري   -47

  ).م1997
إبراهيم : ماعية، ترمجة معجم العلوم االجت  :  خنبة من األساتذة املصريني والعرب املتخصصني      -48

  ).م1975ط، .مصر، اهليئة املصرية العامة للكتاب، د(مذكور، 
اجلزائر، دار األمة،   (الشيخ حممد الغزايل حياة وآثار، شهادات ومواقف،        :  نصر الدين لعرابة   -49
  ).م1998، 1:ط

فهـوم،  احلضارة، الثقافة، املدنية، دراسة لسرية املـصطلح وداللـة امل         :  نصر حممد عارف   -50
  ).م1994هـ، 1414ط، .فريجينيا، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، د(

بريوت، مؤسسة الرسـالة،    (حاضر العامل اإلسالمي، املسلمون بني قرنني،       :  ياسني غضبان  -51
  ).م1997هـ، 1417، 2:ط

  ).م2001، 1:بريوت، مؤسسة الرسالة، ط(اإلسالم حضارة الغد، :  يوسف القرضاوي-52
ـ -53 بـريوت، مؤسـسة    (الشيخ الغزايل كما عرفته، رحلة نصف قـرن،         : ــ   ــــ

  ).م2001هـ، 1421، 1:الرسالة، ط
اجلزائر، مكتبـة   (الصحوة اإلسالمية، ومهوم الوطن العريب واإلسالمي،       :  ـــــــ   -54

  ).م1989هـ، 1409، 2:رحاب، ط



  :   املقاالت-ب
  :من اجملالت -
 تصدر عن رابطة األدب اإلسالمي العاملية، عمان،        جملة فصلية :  جملة األدب اإلسالمي   -1

  .ت.، د5:، م17:دار ضياء للنشر والتوزيع، ع
جملة فكرية فصلية حمكمة يصدرها املعهد العاملي للفكـر اإلسـالمي           : إسالمية املعرفة -2
  .م1997هـ، 1417، رمضان 7:، ع2:مباليزيا، س
ستقبل اإلسالمي، تصدر عن مركز     جملة فكرية فصلية تعىن بقضايا التجديد وامل      :  رؤى -3

: الفكر اإلسالمي ومأزق احلداثـة، عـدد مـزدوج        : الدراسات احلضارية بباريس، عنوان العدد    
  .م2003، 4:، س18/19

   
  : من مواقع على اإلنترنيت-
 :ألف قتيل، على املوقع600ضحاياه : الرتاعات يف العامل اإلسالمي:  إمساعيل حممد-1

WWW.ALJAZEERA.NET/IN-DEPTH/OIC/2000/11/11-27-
2.HTM.             

  :أسباب وحمركات الصراعات الداخلية العربية، على املوقع:  سامي اخلزندار-2
-11/11/2001/FIGHTS/DEPTH-IN/NET.ALJAZEERA.WWW

HTM.1-28. 
  :التاريخ يف اجلغرافيا، على املوقع:  املؤلف بدون ذكر-3

WWW.ALJAZEERA.NET/IN-DEPTH/OIC/2001/9/5/5-12-
1.HTM.  

 من السكان يف العامل العريب يعيشون بأقل من دوالرين، على           50:  بدون ذكر املؤلف   -4
  :املوقع

WWW.ANNABAA.ORG/NBANEWS/22/169.HTM.   
  :رتاعات املسلحة يف إفريقيا، على املوقعاملياه قد تسبب ال:  بدون اسم املؤلف-5

WWW.ANNABAA.ORG/NBANEWS/14/56.HTM. 
هجرة العقول العربية تؤكد املناخ الطارد لإلبداع والتطـوير يف          :  بدون ذكر املؤلف   -6

  :البلدان العربية، على املوقع
WWW.ANNABAA.ORG/NBANEWS/ECONOMIC. 
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  فهرس املوضوعات
   املوضوع                                                                        الصفحة

  إهداء
  أ……………………………………………………املقدمة

  18.……………………………………………الفصل التمهيدي
  18………………………التعريف مبصطلحات البحث:     املبحث األول

  18….……………………………تعريف األزمة:    املطلب األول     
  18..….…………………………املعىن اللغوي:             الفرع األول
  18.….………………………املعىن االصطالحي:             الفرع الثاين
  21….……………………تعريف التخلف احلضاري:         املطلب الثاين



  21....…………………………تعريف التخلف:             الفرع األول
  25….…………………………تعريف احلضارة:             الفرع الثاين
  28...………………………تعريف العامل اإلسالمي:         املطلب الثالث
  28.…...…………………………تعريف العامل:             الفرع األول
  30…..……………………تعريف العامل اإلسالمي:             الفرع الثاين

  38.…...……………………التعريف بالشيخ حممد الغزايل: املبحث الثاين  
حياة الشيخ :       املطلب األول

  38……....………………………الغزايل
  38…....………………………………مولده:             الفرع األول
  39….......……………………………تعليمه:             الفرع الثاين
  42…...………………………………عمله:             الفرع الثالث

  43…....………………………رصيده الفكري:           الفرع الرابع  
  47….....……………………………وفاته:             الفرع اخلامس

  48…......……دواعي اهتمام الغزايل بتخلف العامل اإلسالمي:       املطلب الثاين
  49…......…………البيئة اليت نشأ وعاش فيها الغزايل:             الفرع األول

  61……………………عالقة الغزايل بالقرآن الكرمي:        الفرع الثاين     
  66……………انشغال الغزايل بتقصي أحوال املسلمني:             الفرع الثالث

   72..أزمة التخلف احلضاري يف العامل اإلسالمي، ومظاهرها يف فكر الغزايل: الفصل األول
  72……………………………………………………توطئة     
  73………………………التطور التارخيي للعامل اإلسالمي: األولاملبحث      

  73.………………………………االمتداد اجلغرايف:          املطلب األول
  73…...………………مرحلة النبوة واخلالفة الراشدة:                الفرع األول
  76..…………………………مرحلة الدولة األموية:                الفرع الثاين

   78…………………………مرحلة الدولة العباسية: لفرع الثالث               ا
  80…………………………مرحلة الدولة العثمانية:                الفرع الرابع
  81.……………مرحلة ما بعد الدولة العثمانية إىل اليوم:                الفرع اخلامس



  83..…………………………حركية اجملتمع اإلسالمي:          املطلب الثاين
  84………………………………املرحلة الذهبية:          الفرع األول      

  87.…مرحلة ازدهار حضاري يتخلله بعض القصور واالحنراف:                الفرع الثاين
  90.……………مرحلة احنطاط وختلف اجملتمع اإلسالمي:                الفرع الثالث

  91...............................يا          الرسم البياين حلركة اجملتمع اإلسالمي حضار
  95.….……………………………واقع العامل اإلسالمي: املبحث الثاين     

  95…………………………………الواقع السياسي:          املطلب األول
  97………-نظام احلكم-إبعاد اإلسالم عن القيادة السياسية :                الفرع األول
  99….………ياب الوحدة والتكامل بني البلدان اإلسالميةغ:                الفرع الثاين
  102..…………………………………الواقع األمين:          املطلب الثاين

  102.………-بني أبناء الدولة الواحدة-الصراعات الداخلية :                الفرع األول
  105.…………- الدول اإلسالميةنيب-الصراعات اخلارجية :                الفرع الثاين
  107....……………………………الواقع االقتصادي:          املطلب الثالث

  107..…………………………………الصناعة:                الفرع األول
  111……………………………………الزراعة:                الفرع الثاين
  114..…………………………………التجارة:                الفرع الثالث
  115..…………………………… الديون اخلارجية:               الفرع الرابع
  116.………………………متوسط الدخل الفردي:                الفرع اخلامس
  117..………………………………اليد العاملة:               الفرع السادس

  118..………………………………الواقع االجتماعي:          املطلب الرابع
  118....……………………يةمستوى األوضاع الصح:                الفرع األول
  121………………………………املستوى العلمي:                الفرع الثاين

  125..……مظاهر التخلف احلضاري يف العامل اإلسالمي عند الغزايل:      املبحث الثالث
  125..………………………………الفساد السياسي:          املطلب األول

  125……………………املناصبارش احلكام على :                الفرع األول
  126..……………………………استبداد احلكام:                الفرع الثاين
  127………………………………غياب احلرية:                الفرع الثالث



  127..……………………………إمهال الشورى:                الفرع الرابع
  128..……………………………التخلف االقتصادي:          املطلب الثاين

  128..……………………………الترف والبؤس:          الفرع األول      
  129…………………………االسترقاق االقتصادي:                الفرع الثاين
  129……………………………الطاقات املعطلة:                الفرع الثالث
  130.…………………………الفوضى االقتصادية:                الفرع الرابع
  130.…………………………العجز االقتصادي: امس               الفرع اخل
  131.……………………………التردي االجتماعي:          املطلب الثالث

  131……………………ثالوث الفقر واجلهل واملرض:                الفرع األول
  132……………………………استفحال الرذائل:                الفرع الثاين
  132.………………………الق السيئةانتشار األخ:                الفرع الثالث
  132…………………………الوضع املزري للمرأة:                الفرع الرابع
  133……………………اهلبوط يف اللغة والقصور يف الدين:          املطلب الرابع

  133.………………………………هبوط اللغة:                الفرع األول
  135.………………………………قصور الدين:                الفرع الثاين

  140………………أسباب التخلف احلضاري وآثارها يف فكر الغزايل: الفصل الثاين
  140……………………………………………………توطئة     
     142..………………………………األسباب الداخلية: املبحث األول     

  143..…………………………التصور اجلزئي لإلسالم: املطلب األول         
  145……………………ة اإلسالمية يف طورها القائمالثقاف:          املطلب الثاين
  149..………………………موقف املسلمني من الدنيا:          املطلب الثالث
  153..………………………اجلربية يف العامل اإلسالمي:          املطلب الرابع
  154..………………………املسلمون وقانون السببية:          املطلب اخلامس
  .156.………………يد الرياء يف اجملتمعات اإلسالميةتقال:          املطلب السادس
  159.……………………وضع املرأة يف عصور التخلف:          املطلب السابع
  163……………………………ذبول األدب العريب:          املطلب الثامن
  169.…………………………سياسة املال يف اجملتمع:          املطلب التاسع



  174..……………………………سياسيالفساد ال:          املطلب العاشر
  182..………………………………األسباب اخلارجية : املبحث الثاين     

  183..…………………… العسكري-الغزو-االستعمار :          املطلب األول
  184.……………………دوافع االستعمار العسكري:                الفرع األول
  186……………………أهداف االستعمار العسكري:                الفرع الثاين
  188..………آثار االستعمار العسكري على العامل اإلسالمي:                الفرع الثالث

  191………………………… الثقايف-الغزو-االستعمار :          املطلب الثاين
  194..…………………………-التبشري-التنصري :                الفرع األول
  199………………………-عية اإلحلادرا-الشيوعية :                الفرع الثاين

  207..………………………احللول واملقترحات يف نظر الغزايل: الفصل الثالث
  207..…………………………………………………توطئة     
  210...……………………………تصحيح الوعي الديين: املبحث األول     

العودة إىل اإلسالم :          املطلب األول
  210…………………………احلقيقي

  211.…………………العودة إىل املنابع األصلية لإلسالم: فرع األول               ال
  215..……………………الدور الفعال حلملة اإلسالم:                الفرع الثاين
  220………………………غربلة التراث الثقايف اإلسالمي:          املطلب الثاين

  221…………………حماكمة التراث الثقايف إىل اإلسالم:                الفرع األول
  222..………………………دراسة التاريخ اإلسالمي:                الفرع الثاين
  223...……………………إعادة ترتيب العقل املسلم:                الفرع الثالث
  224...………………………إقصاء الدعاة القاصرين:                الفرع الرابع
  225...………………………مواجهة الغزو الثقايف:                الفرع اخلامس
  225..………الثقايف والسياسي: إعادة الصلة بني االجتاهني:                الفرع السادس
  226....………………التعاون بني مدرسيت األثر والرأي:                الفرع السابع
  227….………………نقد شامل ملسار العامل اإلسالمي:                الفرع الثامن

  227……………………………إعادة بناء الفرد املسلم: لب الثالث         املط



  230….………………………………خشية اهللا:                الفرع األول
  231..…………………………………رجاء اهللا:                الفرع الثاين
  232.…………………………………حب اهللا:                الفرع الثالث
  232..…………………………………ذكر اهللا:                الفرع الرابع
  233..……………………………توفري األسباب:                الفرع اخلامس
  233……………………………التوكل على اهللا:                الفرع السادس
   234.…………………………………الصرب هللا:                الفرع السابع
  235.…………………………………الشكر هللا:                الفرع الثامن

  235.……………………………………التوبة:      الفرع التاسع          
  237..……..……….………………الوحدة اإلسالمية:          املطلب الرابع

  238……..………..………اإلسالم هو نبض الوحدة:                الفرع األول
   240.…...………..…إعادة اخلالفة اإلسالمية فرض عني:                الفرع الثاين

  242....…………………التحرر من الرتعات القومية:     الفرع الثالث           
  243.…...…..الدور العريب الفعال يف بناء الوحدة اإلسالمية:                الفرع الرابع
  244...……..…………املوقف جتاه األقليات املسلمة:                الفرع اخلامس

  247.....……………………بالدنياتصحيح عالقة املسلمني : املبحث الثاين     
  249…....………………….…سلبيات احلضارة احلديثة:          املطلب األول
   251.....………………………إجيابيات احلضارة احلديثة:          املطلب الثاين

  259.………………………………………………….…خامتة
  :الفهارس

  264.………………………………………………فهرس اآليات
  266…………….………………………………فهرس األحاديث 

  267..…………….…………………………قائمة املصادر واملراجع 
  275..............................................ملحق اخلرائط واملنحنيات البيانية

    276………………...…………………………فهرس املوضوعات 
  

 



  

  

  
  

  ملخصات البحث 
  ملخص بالعربية 

  ملخص بالفرنسية 
  ملخص باإلنجليزية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :لخص البحثم
 دراسة يف فكر الـشيخ      -أزمة التخلف احلضاري يف العامل اإلسالمي     : إن البحث وعنوانه  

 هو حماولة إلبراز موقع قضية التخلف احلضاري عند املسلمني بالنـسبة ملختلـف              -حممد الغزايل   
 حتليل  القضايا اليت اهتم ا الغزايل، ونالت حيزا من فكره؛ وهذا من خالل التطرق إىل طريقته يف               

أبعاد الواقع اإلسالمي، وعلل نشأة، وتفاقم األزمة احلضارية اليت تعتري كافة أحنائه، باإلضافة إىل              
وبناء علـى   . تناول الطريقة، والسبيل اليت قدمها الغزايل كمخرج من هذا املأزق احلضاري اخلطري           

  .ذلك؛ فإن البحث مت تقسيمه إىل مقدمة، وأربعة فصول، وخامتة 
قدمة؛ فإا تضمنت بيانا ألمهية البحث، وأسباب اختيـاره، وأهدافـه، وإطـاره،             فأما امل 

وإشكاليته، والدراسات السابقة له، وموقعه منها، ومضمونه، ومنهجه، ومصادره، مث الـصعوبات            
  .اليت اعترضت عملية إعداده 

ف دقيقـة،   وأما عن فصول البحث؛ فإن أوهلا كان متهيديا، خمصصا يف شقه األول لتقدمي تعـاري              
ومضبوطة ألهم املصطلحات اليت يتركز عليها موضوع البحث، وللتعريف بالشيخ حممد الغـزايل،             

  . وأبرز الدوافع اليت بعثت به إىل االهتمام بتخلف العامل اإلسالمي يف شقه الثاين
ويأيت بعد ذلك الفصل األول متناوال أزمة التخلف احلضاري يف العامل اإلسالمي، 

فكر الغزايل، وهذا من خالل التعرض لتطور العامل اإلسالمي عرب التاريخ؛ سواء من ومظاهرها يف 
حيث امتداده اجلغرايف الذي تراوح بني االمتداد واالنكماش، أو من حيث احلركة احلضارية 
للمجتمع اإلسالمي، واليت تراوحت بني التقدم، والتخلف، مث عرض أهم مالمح الواقع الذي حتياه 

بلدان اإلسالمية؛ سواء على الصعيد السياسي، أو األمين، أو االقتصادي، أو الشعوب، وال
االجتماعي، واليت تؤكد مبجملها حقيقة واحدة هي ختلف شامل يعتري العامل اإلسالمي، لتكون 
خامتة هذا الفصل مع حديث عن أهم مظاهر هذا التخلف، واليت تربز يف الفساد السياسي، 

  . ردي االجتماعي، واهلبوط يف اللغة، مع القصور يف الدينوالتخلف االقتصادي، والت
ليأيت بعد ذلك الفصل الثاين خمصصا لتتبع، ورصد األسباب اليت أدت إىل ختلف العامل 

 كما -فكانت هذه األسباب. اإلسالمي، واآلثار اليت خلفها عليه من وجهة نظر الشيخ الغزايل
خرية، ولكن ظهورها كان تدرجييا عرب قرون عديدة،  متميزة بأا ليست وليدة السنوات األ-يرى 

وأا مبجملها تنضوي حتت عامل واحد هو ابتعاد املسلمني عن اإلسالم فهما، وتطبيقا، وأا 
ليست نامجة عن مصدر واحد فقط، ولكنها نامجة عن مصدرين؛ أوهلما داخلي، وهو متعلق 



وهذه األسباب كما حددها الغزايل تتمثل . منيباملسلمني، وثانيهما خارجي، وهو متعلق بغري املسل
يف األسباب الداخلية؛ واليت تشمل التصور اجلزئي لإلسالم، والوضع املتدين للثقافة اإلسالمية يف 
طورها القائم، وموقف املسلمني السليب من الدنيا، وتفشي اجلربية، وغياب قانون السببية، مع 

ات اإلسالمية، باإلضافة إىل تدين وضع املرأة املسلمة، وذبول انتشار واسع لتقاليد الرياء يف اجملتمع
األدب العريب، وفساد سياسة املال يف اجملتمع، مع تفاقم الفساد السياسي، وتأصله يف العامل 

  . اإلسالمي
االستعمار العسكري، وما حركه : وأما األسباب اخلارجية؛ فإا تشتمل على عاملني مها

سالم، وما خلفه من آثار مدمرة على بالده، واالستعمار الثقايف، الذي من دوافع حاقدة على اإل
تزعمته النصرانية، والشيوعية، والذي حاول جبد حمو الشخصية اإلسالمية مبحو رموزها الدينية، 

  …وانتماءاا العقدية
ويأيت بعد ذلك الفصل الثالث موجها لعرض مجلة احللول، واملقترحات اليت قدمها الغزايل 

ل ألزمة العامل اإلسالمي، واليت قامت على ركيزتني اثنتني، األوىل هي ضرورة تصحيح الوعي كح
الديين للمسلمني من خالل عدة خطوات هامة، وجادة، أبرزها العودة إىل اإلسالم احلقيقي، 
 وغربلة التراث الثقايف اإلسالمي، وإعادة بناء الفرد املسلم، باإلضافة إىل ضرورة إحياء، وإعادة

  . الوحدة اإلسالمية من جديد
أما الثانية فهي متعلقة بتصحيح عالقة املسلمني بالدنيا، والذي لن يتأتى إال بتصحيح 
وعيهم هلا، وفقههم لعلومها؛ وأمام التفوق الواضح للحضارة الغربية، وامتالكها زمام القيادة 

:  منها، ولكن وفق شرطني مهاالعاملية بأسرها، فإنه ال بد للمسلمني من التفاعل معها، والتعلم
  .التعرف على سلبياا، واحلذر بل االبتعاد عنها، والتعرف على إجيابياا، واالستفادة منها

ويف األخري تأيت اخلامتة، واليت ضمت بني ثناياها أبرز النتائج اليت متخض عنها البحث، وأهم 
  . التوصيات اليت أفضى إليها 

        

  

        

  

  

  



Résumé de la thèse  
 
Cette recherche intitulée, la crise du sous développement civilisationnel dans le monde 

islamique - une étude de l’esprit du cheikh El-Ghazali – est un essai pour faire apparaître la 

situation du sous développement civilisationnel chez les musulmans relativement à toutes les 

affaires auxquelles s’est intéressé El-Ghazali, et qui ont occupé un certain espace de son 

esprit; et cela en abordant sa façon dans l’analyse des dimensions de la réalité musulmane, 

ainsi que les causes de son apparition, et l’élargissement de la crise civilisationnelle touchant 

tous les domaines, ajouté à cela l’abord de la façon et de la manière qu’a présenté El-Ghazali 

en tant qu’issue à ce piège civilisationnel dangereux. En se basant sur tout cela ; cette 

recherche a été répartie en une introduction et quatre chapitres et une conclusion. 

L’introduction comporte un aperçu de l’importance de la recherche, les causes de son 

choix, ses objectifs, son cadre, la thématique, les études précédentes, sa position vis-à-vis de 

ces études, son contenu, sa méthodologie, ses sources et les difficultés de sa préparation. 

Le premier chapitre est une préface, dont la première partie est consacrée à la 

présentation de définitions exactes des principaux termes à la base du thème de la recherche, 

ainsi que la biographie du cheikh El-Ghazali, et les principales causes qui l’on incité à 

s’intéresser au sous développement civilisationnel dans le monde musulman , et ses aspects 

dans l’esprit d’El-Ghazali, et ce à travers la mise en revue du développement du monde 

musulman tout au long de l’histoire, que ce soit sur son extension géographique qui des fois 

tend à s’étende plus ou moins., ou selon le mouvement civilisationnel de la société islamique 

parfois tendant plus ou moins vers le progrès , puis viendra la mise en revue de la réalité que 

vit les peuples et les pays islamiques que ce soit sur le plan politique, le plan de la sécurité , le 

plan économique ou social et qui confirment en gros une seule vérité à savoir un sous-

développemnt total touchant le monde islamique. 

La conclusion de ce chapitre portera sur la dissertation relative aux principaux aspects 

de ce sous-développement et qui apparaît flagrante dans la corruption politique, le sous-

développement économique, la dégradation sociale, l’abaissement de niveau dans la langue, 

avec un handicap dans la domaine de la religion. 

Le deuxième chapitre est consacré au suivi et à la mise en évidence des causes qui ont 

provoqué le sous-développemnt du monde islamique, ainsi que les effets qui ont en découlé 

selon le point de vue du cheikh El-Ghazali. Selon le cheikh ces causes ne sont le fruit des 

dernières années, mais leur apparition a vu le jour progressivement à travers plusieurs siècles, 

et qu’en général ces causes se caractérisent par le fait unique de l’éloignement des musulmans 

de par rapport à l’islam conceptuellement et pratiquement, et qu’elles ne proviennent pas 

d’une seule source uniquement, mais elles proviennent de deux sources à savoir : 



La première est intérieure propre aux musulmans et la seconde est extérieure propre 

aux non musulmans, et ces causes comme l’a déterminé El-Ghazali sont  d’une part des 

causes internes, comportant la conception partielle de l’islam, la situation dégradée de la 

culture islamique dans sa phase en cours, et la position négative des musulmans par rapport à 

la vie, le la propagation du fatalisme, l’absence de la loi de causalité, en parallèle avec la large 

profusion de la tradition de l’hypocrisie dans les sociétés islamiques. 

Ajouté à cela la dégradation de la situation de la femme, de la littérature arabe 

languissante, la corruption de la politique financière dans la société avec la montée de la 

corruption politique, et son intégration dans le monde musulman. 

En ce qui concerne les causes extérieures, elles comportent deux éléments : le 

colonialisme militaire, et ce qu’il a remué comme sentiments haineux vis à vis de l’islam, et 

ce qu’il a engendré comme effets dévastateurs sur la région, ainsi que le colonialisme culturel 

présidé par le christianisme, le communisme, et qui a essayé d’effacer la personnalité 

islamique en effaçant ses symboles religieux, ses appartenances croyantes… . 

La troisième chapitre est consacré à la mise en revue des solutions, des propositions 

présentées par El-Ghazali en vue de résoudre la crise du monde islamique, et qu’il a fondé sur 

deux piliers : le premier est le besoin de correction de la prise de conscience religieuse des 

musulmans à travers des étapes importantes et sérieuses, dont la plus importante est le retour à 

l’islam originel, et cribler le patrimoine culturel islamique ; ainsi que la reconstruction de 

l’individu musulman, ajouté à cela la nécessité de faire revivre, et de récupérer l’union 

islamique de nouveau.  

Quand au deuxième pilier, il concerne la remise en vue de la relation des musulmans 

avec la vie, chose qu’on ne pourra atteindre qu’uniquement en corrigeant leur prise de 

conscience de la vie leur compréhension des sciences ; et devant la suprématie flagrante de la 

civilisation occidentale et main mise sur la conduite du monde entier, les musulmans se 

doivent de communiquer avec les occidentaux et d’acquérir leur savoir sous deux conditions : 

connaître ses inconvénients et de s’en éloigner, et connaître ses avantages et d’en tirer profit. 

Enfin vient la conclusion comportant les principaux résultats auxquels a abouti la 

recherche ainsi que les propositions élaborées.  

  

  

  

  

  

Summary of the thesis  



 
This research entitled, the crisis of civilisational under development in the Islamic 

world - a study of sheik El-Ghazali spirit’s – is an essay  to reveal the situation of under 

development civilisationnel among Moslems relative to all the domains in which El-Ghazali 

was interested, and which occupied a certain space of its spirit; and that by approaching its 

way in the analysis of dimensions of Moslem reality, as well as the causes of its appearance, 

and the widening of the civilisational crisis concerning all the fields, addition with that the 

access in the way and the manner that El-Ghazali  presented qs qn exit at this dangerous 

civilisational trap; this research was divided into an introduction and four chapters and a 

conclusion.  

The introduction comprises an outline of the importance of research, the causes of its 

choice, its objectives, its framework, the set of themes, the preceding studies, its position with 

respect to these studies, its contents, its methodology, its sources and the difficulties of its 

preparation.  

The first chapter is a foreword, of which the first part is devoted to the presentation of 

exact definitions of the principal terms at the base of the research topic, as well as the 

biography of the sheik El-Ghazali, and the principal causes which one incited to be interested 

in civilisational under development in the Moslem world, and its aspects in the spirit of El-

Ghazali, through the setting in review of the development of the Moslem world throughout 

the history, either on its geographical extension which times tends to extends more or less, or 

according to the civilisational  movement of the Islamic society sometimes more or less 

tending towards the setting in review of the reality which saw the Islamic people and 

countries that it is on the political level, the plan of safety, the economic or social plan and 

who confirm approximately only one truth with knowing total under developement 

concerning the Islamic world.  

The conclusion of this chapter will relate to the essay relating to the principal aspects 

of this under development and which appears obvious in political corruption, the economic 

underdevelopment, social degradation, the lowering of level in the language, with a handicap 

in the field of the religion.  

The second chapter is devoted to the follow-up and the description of the causes which 

caused under developement Islamic world, as well as the effects which resulted from this 

according to the point of view of the sheik El-Ghazali. According to the sheikh these causes 

are not the fruit of the last years, but their appearance was born gradually through several 

centuries, and that in general these causes are practically characterized by the single fact of 



the distance of the Moslems from report/ratio to Islam conceptually and, and practically do 

not come from only one source, but they come from two sources to knowing:  

First is interior specific to the Moslems and second is external clean with the non  

Moslems, and these causes like determined it El-Ghazali are on the one hand causes intern, 

comprising the partial coneption of Islam, the degraded situation of the Islamic culture in its 

phase in progress, and the negative position of the Moslems compared to the life, the 

propagation of fatalism, the absence of the law of causality, in parallel with the broad 

profusion of the tradition of hypocrisy in the Islamic companies.  

Addition with that the degradation of the situation of the woman, of the languid Arab 

literature, the corruption of the financial policy in the society with the rise of political 

corruption, and its integration in the Moslem world.  

With regard to the external causes, they comprise two elements:military colonialism, 

and what it stirred up like heinous feelings with respect to Islam, and what it generated like 

devastators effects on the area, as well as the cultural colonialism chaired by Christianity, the 

Communism, and which tried to erase the Islamic personality by erasing its religious symbols, 

its believing memberships....  

The third chapter is devoted to the setting in review of the solutions, of the proposals 

presented by El-Ghazali in order to solve the crisis of the Islamic world, and which it based 

on two pillars: the first is the need for correction of the religious awakening of the Moslems 

through significant and serious stages, of which most significant is the return to original 

Islam, and to sift the Islamic cultural inheritance; as well as the rebuilding of the individual 

Moslem, added to that the need for making live again, and for recovering the Islamic union 

again.   

When with the second pillar, it relates to the handing-over for the relation of the 

Moslems with the life, thing which one will be able to reach only by correcting their 

awakening of the life their comprehension of sciences; and in front of the obvious supremacy 

of Western civilization and hand put on the control of the whole world, the Moslems must 

communicate with the Westerners and acquire their knowledge under two conditions: to know 

its disadvantages and to move away, and know its advantages and to benefit from it.  

Finally the conclusion comes comprising the principal results of the research as well 

as the elaborate proposals reached.  
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